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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Przedsiebiolstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o,

ul. Dqbrowskiego 2
59-100 Polkowice

ProwadzEcy postepowanie: Dzial Inwestycji

Osoby do kontaktu
- \Moletta Czekajlo- Kierownik Dzialu Inwestycji
tel. 76/846 29 48 ; adres poczty elektronicznej: w.czekailo@oqm-polkowice.com. pl

- Martyna Sulikowska - Referent ds. zam6wien publicznych
tel. 76/846 29 51 ; adres poczty elektronicznej: m.sulikowska@oqm-polkowice.com.Dl

Adres strony internetowe.j prowadzonego postepowania oraz adres strony, na kt6rej udostQpniane
bQdE zmiany, wyjasnienia i inne dokumenty:
https://bip.pom-polkowice,com.pl
https://iosephine.proebiz,com - skladanie ofert

Uwaqal Zasadv dotyczace soosobu komunikowania sie zostalv ozez Zamawiaiaceoo umieszczone
w rozdziale Xlll ninieiszei SV\z.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

l.Zgodnie z aft.13 ust. 1 i2 tozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 20161679 zdnia2T
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME
(og6lne rozpozqdzenie o danych) (Dz. U. UE 1119 z dnia 4 m4a 2016 r., str. 1; zwanym dalej

,,RODO') informujemy, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Miejskiej

sp. z o.o. z siedziba w Polkowicach, ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiebiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

z siedzibq w Polkowicach pzy ul. Dqbrowskiego 2 jest Pani Marzena Kasperowicz kontakt:
iod@pgm-polkowice.com.pl, lub korespondencyjnie na adres Pzedsiebiorstwo Gospodarki
Miejskiej Sp. z o.o. ul. DEbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice;

3) Pani/Pana dane osobowe pzew,tazane bQdq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwi4zanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, zgodnie z
niniejsza SV\z.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq osoby lub podmioty, kt6rym udostQpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp
Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq pzez odpowiedni okres wynikajqcy z
peepis6w prawa, dotyczqcy obowiqzku archiwizacji dokumentow (art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
zam6wiefi publicznych otaz Rozpotzqdzenie Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 201 1

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykaz6w akt oraz instrukcji w
sprawie organizacii i zakresu dzialania archiw6w zakladowych); zgodnie z art. 269 ust. 3
ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie
Zamowiei Publicznych okresla Prezes UzQdu Zam6wien Publicznych;
obowiqzek podania pzez Paniq/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczEcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiAzanym z
udziafem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajq z ustawy Pzp.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych PanilPana
dotyczqcych (w pzypadku, gdy skorzystanie z tego prawa lvymagaloby po stronie
administratora niewsp6lmiernie duzego wysilku moze zostad Pani/Pan zobowiEzana
do wskazania dodatkowych informacji majEcych na celu sprecyzowanie zEdania, w

7l

8)
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szczegdlnosci podania nazwy lub daty postQpowania o udzielenie zam6wlenia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zam6wienia);

bl na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianE wyniku
postQpowania o udzielenie zam'wienia publicznego ani zmianE postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie mo2e naruszat integralno5ci
protokolu oraz jego zalqcznikjw)i

c) na podstawie art. 18 RODO prawo 2Edania od administratora ograniczenia
pzetwazania danych osobowych z zastze2eniem przypadk6w, o kt6rych mowa w
art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przochowwania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodk6w
ochrony pnwnej lub w celu ochrony praw innei osoby fizycznei lub prawnei, lub z
uwagi na waZne wzgledy interesu publicznego Unii Europeiskiei lub panstuva

czlonkowskiego); ponadto, wystEpienie z 2qdaniem ograniczenia pzetwazania nie
ogranicza ptzet' atzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o
udzielenie zam6wienia publicznego;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzQdu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, 2e przetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczecych
narusza pzepisy RODO;

9) w pzypadku danych osobowych zamieszczonych pzez Zamawiaiqcego w Biuletynie
Zam6wien Publicznych, prawo dostQpu i prawo do sprostowania danych sq wykonywane
w drodze zEdania skierowanego do ZamawiajEcego.

10) nie pzysluguje Pani/Panu:
a) wzwiqzku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo do usuniqcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie aft. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwazania danych

osobowych, gdy2 podstawE prawnq pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6 ust. 1lit. cRODO;

1) pzysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
wlasciwym dla pzedmiotowej skargijest Uzqd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

Jednoczesnie Zamawiaiacv informuie, 2e Vwkonawca jest zobowiazanv wvpelniC obowiazki
informacvine pzewidziane w art. 13 lub art. t4 RODO (rozpozadzenie Parlamentu Europeiskieoo
i Radv (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sorawie ochronv os6b fizvcznvch w zwiazku z

Dzetwazaniem danvch osobowch i w sprawie swobodneqo oneDlvwu takich danvch oraz
uchvlenia dvrektvwv 95/46ME (oo6lne rozooeadzenie o ochronie danvch) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016. str. 1) wobec os6b fizvcznvch. od ktorvch dane osobowe bezoosrednio lub oosrednio
oozvskal w celu ubieoania sie o udzielenie zamowienia oubliczneqo w ninieiszvru oosteoowaniu."

III. TRYB UDZIELANIA ZAMOWIENIA ORAZ WYMOGI FORMALNE

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi att.275 pkt 1

ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. 2019 poz.2019 ze zm.)
zwana dalej ustawE Pzp oraz niniejsza Specyfikacja Warunk6w Zam6wienia, zwana dale.i ,,S\42",
bez przeprowadzan ia negocjacji.
Szacunkowa warto56 peedmiotowego zam6wienia nie pzekracza prog6w unUnych o jakich

mowa w art. 3 ustawy Pzp.
Vwkonawca zobowiqzany jest zrealizowa6 zamowienie na zasadach i warunkach opisanych w
dokumentach zam6wienia.
ZamawiajEcy nie pzewiduje rozliczania w walutach obcych.
ZamawiajEcy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialu VWkonawc6w w postepowaniu.
Zama\tri4Ecy nie pnewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zam6wienia.
ZamawiqEcy nie pzewiduje zebrania VWkonawc6w.
Zamawialqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

L
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9. Zamawiajecy nie pE ewiduje zlozenia oferty w postaci katalogow elektronicznych,
10. Zamawiajqcy nie prowadzi postQpowania w celu zawarcia umowy ramowej.
11, Zamawi qcy nie zastrzega mo2liwosci ubiegania sig o udzielenie zam6wienia WlEcznie pzez

Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 94 Pzp.

12. ZamawiaJEcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg pzez \ rykonawcQ lub podwykonawcq os6b wykonujqcych wskazane ponizej czynnosci
faktyczne w trakcie realizacji zamowienia:

a) czynnosci zwiqzane z opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej - co !!!!im.n!9i-!.
osoba:
b) crynnosci zwiqzane z montaiem wdro2eniem i uruchomieniem systemu objetego
zam6wieniem - co naimniei 3 osobv

- jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 S 1

ustawy z dnia 26 czeMca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyjEtkiem pzypadk6w okreslonych
obowiazujqcymi przepisami prawa. Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te b9dq
wykonywane samodzielnie i osobiScie pzez osoby fizyczne prowadzqce dzialalnoSC gospodarczq
w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
Sposob weryfikacji zatrudnienia os6b o kt6rych mowa powy2ei, oraz uprawnienia
zamawiajqcego w zakresie kontroli spelnienia pzez V$konawce wymagan zwiqzanych z
zatrudnianiem tych os6b oraz sankcji z tytulu niespelnienia tych wymagan zostaly okreslone w S
12 wzotu umowy, stanowiqcym zalEcznik do SVvz.

13. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zvtiqzanych z zatrudnianiem os6b, o kt6rych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp.

14. Zamawiaiqcy dopuszcza nie dopuszcza skladanie ofert cze6ciowych.
15. ZamawiajEcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
16. ZamawiajEcy przewiduje moiliwoS6 udzielenia zam6wieri, o kt6rych mowa w art.214 ust.

l pkt 7 ustawy Pzp, polegajqcych na powt6zeniu podobnych uslug lub rob6t
budowlanych, kt6rych zakres stanowie bedzie nie wiecej ni2 20% warto5ci zam6wienia
podstawowego. Powyzsze zam6wienie udzlelane bQdzie moglo by6 w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamOwienia podstawowego, dotychczasowemu VWkonawcy zam6wienia w pzypadku
koniecznosci wykonania powt6rzenia podobnych do udzielonych uslug lub rob6t budowlanych.

'17, ZamawiqEcy nie zastzega obowiqzku osobistego wykonania pzez Vwkonawce kluczowych
zadan w ramach przedmiotowego zam6wienia.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Szczeg6lowy opis przedmiotu zamowienia zostal okreslony w zal. nr 10 do S\^/z.
Okreslenie kod6w wg CPV:

. 51300000 - Uslugi instalowania urzqdzef komunikacyjnych
. 30210000 - Maszyny do przetwarzania danych (sprzet)
. 32260000 - Urzqdzenia do przesylu danych

32420000 - Urzqdzenia sieciowe
321141300 - Systom telemetryczny
32500000 - Urz?dzenia i artykuly telekomunikacyjne
38344000 - Urzadzenia do monitorowania zanieczyszczei
38410000 - Przyrzqdy pomiarowe
38420000 - Prryrzqdy do mierzenia pJzeplywu, poziomu icisnienia cieczy igaz6w
384211 10 - Przeplywomierze
48000000 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48514000 - Pakiety oprogramowania zdalnego dostepu
48822000 - Serwery kompute.owe
48900000 - R6ine pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
50330000 - Uslugi w zakresie konserwacii spzQtu telekomunikacyjnego
50410000 - Uslugi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej
i kontrolnej
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V. WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajqcy uzaleznia zNo2enie oferty od odbycia wizji lokalnei. Wizja lokalna odbedzie
sie po telefonicznym um6wieniu si? z osobE do kontaktu Zamawiajecego. Z
przeprowadzonej wizji lokatnei zostanie sporzqdzony protok6l, kt6ry musi by6

dolEczony do oferty. . Zgodnie z aft.226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp oferta zloiona bez

odbycia wizji lokalnej zostanie odrzucona,

VI. TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

'f . Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sig informacji stanowiacych tajemnice
pzedsiebiorstwa, w rozumieniu pzepis6w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Zgodnie z ustawq o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pzez tajemnice pzedsigbiorstwa
rozumie sig nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne prz edsiQbiorstwa lub inne informacje posiadajEce wartosc gospodarczq, co do
kt6rych pzedsiqbiorca podjal niezbQdne dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

Zastrzezenie peez Vwkonawce t4emnicy pzedsiebiorstwa winno byC zlozone wraz ze
stosownym uzasadnieniem, w kt6rym wykazane zostanq aspekty uzasadniajqce wylEczenie
jawnosci danych informacji zgodnie z pkt. 2. Zastrzezenie pzez Vvykonawce tajemnicy
przedsiebiorstwa bez uzasadnienia (lub je2eli uzasadnienie nie bqdzie wykazywalo spelnienia
pzeslanek zastzezenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), bQdzie traktowane
przez Zamawiajqcego jako bezskuteczne, ze wzglQdu na zaniechanie pzez \ rykonawce
podjecia niezbQdnych dzialan w celu zachowania poufnosci objgtych klauzulE informacji zgodnie
z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

zgodnie z S 4.'1. RozpozEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokument6w
elektronicznych oraz Srodkow komunikacji elektroniczne.i w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie ,,w pzypadku gdy dokumenty elektroniczne w
postQpowaniu lub konkursie, pzekazywane Wzy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej,
zawieralE informacje stanowiqce tajemnic? pzedsigbiorstwa w rozumieniu pzepis6w ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Vvykonawca, w celu utzymania w
poufnosci tych informacji, pzekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku".

Na Wykonawcy ciqzyc bQdzie obowiEzek wlasciwego zabezpieczenia i Wzekazania informacji
kt6re stanowia tajemnice pzedsiebiorstwa dla Zamawiajqcego.

\ &konawca, kt6ry nie przekazuje dokument6w stanowiqcych t4emnice pzedsiQbiorstwa w
wydzielonym pliku tylko dolqcza do wszystkich dokument6w zlozonych w postepowaniu, w
pzypadku udostgpnienia Wzez Zamawi Ecego takich informacji osobom trzecim nie ma
podstaw prawnych do wniesienia spzeciwu na dzialania ZamawiajAcego.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWENIA

1) Strony ustalajE nastepujqce terminy wykonania calosci prac objQtych zamowaeniem
Rozpoczgcie z dniem zawarcia umowy :

Termin zakof czenia !@

4.

5.
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VIII. WARUNKI UDZIAIU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogq ubiegad siQ Vwkonawcy, kt6zy nie podlegajE wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale lX S\M, oraz spelniajq okreslone ptzez Zamawi4Ecego
warunki udzialu w postepowaniu.

2. O udzielenie zam6wienia mogq ubiegad siQ \ /ykonawcy, kt6zy spelniajE warunki dotyczqce:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.
2l uprawnied do prowadzenia okreslonej dzialalno6ci gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepis6w:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajqcy nie stawia warunku w powy2szym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) ttyykonawca spelni warunek, ieaeli wykaze, ie w okresie ostatnich trzech lat liczqc

wstecz od dnia w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dzialalnosci jest kr6tsry - w tym okresie, wykonal nale2ycie co najmniej dwie r62ne
zam6wienia o charakterze i zlotono5ci por6wnywalnej z zakresem pnedmiotowym
do niniejszego zam6wienia w zakresie wykonania uslugi zwiEzanej z wdrozeniem
systemu nadzoru i zdalnego sterowania sieciq wodno-kanalizacyinq o wartosci min.
100.000 brutto katda.

3. W pzypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sie o udzielenie zamowienia warunki,
zostanq spelnione jezeli wsp6lnie wykaze 2e w okresie ostatnich tzech lat liczEc wstecz od dnia
w kt6rym uplywa termin skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w
tym okresie, wykonal nale2ycie co najmnie.l dwie r62ne zamdwienia o charakteze izlo2onoSci
por6wnywalnej z zakresem pzedmiotowym do niniejszego zam6wienia w zakresie wykonania
uslugi zwiqzanej z wdrozeniem systemu nadzoru i zdalnego sterowania sieciE wodno-
kanalizacyjnq o wartoSci min. 100.000 zl brutto ka2da.
zamawiEqcy dopuszcza sumowanie zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie
wymaganego doswiadczenia, En. warunek zostanie uznany za spelniony w sytuacji, gdy

\ 4rkonawcy wspolnie ubiegajqcy sie o zamdwienie wykazE, 2e zrcalizowali w sumie wymaganq

Wzez ZamawidEceg o i1056 zam6wien.

4. W pzypadku, gdy Vwkonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotOw w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej, ZamawiajEcy uzna warunek dotyczEcy zdolnoSci
technicznej lub zawodowe.i za spefniony, gdy podmiot lub podmioty udostepniajqce zdolnosC
technicznE lub zawodowE wyka2E lEczne spelnienie warunku udzialu, o kt6rym mowa w rozdziale
Vlll pkt. 2 ppkt. 4)a) niniejszej S\M.

5. Dodatkowe informacje o Vwkonawcach polegajqcych na zasobach innych podmiot6w oraz o
VWkonawcach wsp6lnie ubiegajqcych sig o uzyskanie zamowienia zawarte zostaly w rozdziale Xl
i Xll niniejszej SWZ.

6. Zamawiajqcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna', 2e V\rykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, je2eli posiadanie pzez Vwkonawce sprzecznych interesow, w
szczegolnosci zaangazowanie zasob6w technicznych lub zawodowych Vwkonawcy w inne
pzedsigwziecia gospodarcze Vwkonawcy moze miec negatywny wplyw na rcalizaqe
zam6wienia.

tx. PoDSTAWY WYKLUCZENTA Z POSTEPOWANTA

1. Z postQpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siQ Vwkonawc6w, w stosunku do kt6rych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

Z postQpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza siQ VWkonawcQ:
1) bqdAcego osobE fizycznE, kt6rego prawomocnie skazano za pzestepstwo:
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a) udzialu w zorganizowanej grupie przestqpczej albo zwiEzku majqcym na
popelnienie przestepstwa lub peestQpstwa skarbowego, o kt6rym mowa w art.
Kodeksu karnego,
b) handlu lud2mi, o kt6rym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o ktorym mowa w art. 228-230a, atL. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestQpstwa o charakteze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub pzestQpstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
peestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o kt6rym mowa w
art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakteee terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 S 20 Kodeksu karnego, lub
majqce na celu popelnienie tego przestepstwa,
f) powiezenia wykonywania pracy maloletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art g
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom pzebywaiqcym wbrew pzepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
g) pzeciwko obrotowi gospodarczemu, o kt6rych mowa w an.296-307 Kodeksu karnego,
przestqpstwo oszustwa, o kt6rym mowa w art, 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
pzeciwko wiarygodnosci dokumentow, o kt6rych mowa w at1.270-277d Kodeksu
karnego, lub pzestQpstwo skarbowe,
h) o ktorym mowa w art. I ust. li3lubart. 10 ustawy z dnia 15 czeN'lca 2012 t. o
skutkach powiezania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajqcym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w pzepisach prawa obcego;
2l iezeli utzgdujqcego czlonka jego organu zarzedzatqcego lub nadzorczego, wsp6lnika
sp6lki w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w sp6lce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za pzestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;
3) wobec kt6rego wydano prawomocny wyrok sqdu lub ostatecznq decyzjg administracyjnq
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, oplat lub skfadek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne, chyba 2e Vwkonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo pzed uplywem terminu
skladania ofert dokonal platnosci nale2nych podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenie
spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub gzywnami lub zawa wi+zEce porozumienie
w sprawie splaty tych nale2nosci;
4) wobec kt6rego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sig o zamowienia publiczne;
5) jezeli Zamawiajqcy moze stwierdzic, na podstawie wiarygodnych pzeslanek, 2e
Vwkonawca zawarl z innymi \Arlkonawcami porozumienie majEce na celu zaklocenie
konkurencji, w szczeg6lnosci jezeli nalezqc do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, zlozyli odrebne
oferty, oferty czgsciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, chyba 2e
wykaZq,2e pzygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
6) je2eli, w pzypadkach, o kt6rych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zaklocenia konkurencji
wynikajqcego z wczesniejszego zaangazowania tego Vwkonawcy lub podmiotu, kt6ry nalezy
z VwkonawcE do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsument6w, chyba 2e spowodowane tym zakl6cenie konkurencji
moze byo wyeliminowane w inny sposdb niz ptzez wykluczenie Vwkonawcy z udzialu w
postQpowaniu o udzielenie zam6wienia.

2l ZamawiajEcy nie pzewiduje wykluczenia Wykonawc6w na podstawie art. 109 ustawy Pzp.
2. Vwkluczenie V1rlkonawcy nastepuje zgodnie z aft. 111 ustawy Pzp.

x. oSwtADczENtA I DoKUMENW, JAKIE zoBowtAzANt sA DosrARczYC wYKoNAWcY
ZAMAWTAJACEMU, WTYM PODMTOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE

celu
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A, Oswiadczenia i dokumenty skladane wraz z ofertq

Do oferty Vvykonawca zobowiezany jest dolqczy6 aktualne na dzien skbdania ofert oswiadczenie
o spetnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Zalecznik nr 2 do SVI/Z.

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o kt6rym mowa powyzej stanowiq wstQpne potwierdzenie, 2e
VWkonawca nie podlega wyklu czeniu oraz spelnia warunki udzialu w postQpowaniu.

Do oferty Vwkonawca zobowiazany jest dolqczye odpis lub informacje z Krajowego Rejestn
Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej lub innego wlasciwego
rejestru, w celu potwierdzenia, 2e osoba dzialajEca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego

reorezentowania.
Jezeli \,ykonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru SEdowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej - sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktorym Vwkonawca ma siedzibq lub miejsce zamieszkania, potwierdzajEce, 2e osoba
dziatajqca w imieniu \ /ykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku
wskazania dostqpnosci powyzszych dokumentow pod okreslonymi adresami internetowymi
og6lnodostepnych i bezplatnych baz danych, Vvykonawca pzedstawia tlumaczenie tych
dokument6w na jQzyk polski.
\ /ykonawca nie jest zobowiqzany do zlozenia dokument6w, o ktorych mowa powyzej, jezell

ZamawiajEcy moze je uzyskad za pomocq bezptatnych i og6lnodostepnych baz danych, o ile
VWkonawca wskaze dane umozliwiajqce dostQp do tych dokument6w.

Do oferty \ 4/konawca zobowiEzany jest dotqczyc pelnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajqcy umocowanie do reprezentowania Vwkonawcy, jezeli w jego imieniu dziala osoba,
ktorej umocowanie do reprezentowania Vlkonawcy nie wynika z dokumentow, o kt6rych mowa w
pkt.2.
W sytuac.ji Vwkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamowienia do oferty
Vwkonawcy zobowiqzani sE dolEczyd pelnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajEcy
umocowanie do reprezentowania Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych siQ o udzielenie
zam6wienia publicznego, podpisane odpowiednio pzez osoby umocowane do reprezentowania
tych WYkonawc6w.

Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siQ o udzielenie zam6wienia, w oparciu o aft. 117 ust. 4 ustawi
Pzp ddEczaiq do oferty oswiadczenie, z kt6rego wynika, kt6re dostawy lub uslugi wykonajE
poszczeg6lni V[konawcy - Zalqcznik nr 3 do SWZ.

Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajEcych zasoby,
sklada, wraz z ofertq, zobowiEzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbqdnych zasobow na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy
Srodek dowodowy potwierdzajqcy, 2e Vwkonawca realizujqc zam6wienie, bedzie dysponowal
niezbQdnymi zasobami tych podmiot6w - Zalqcznik nr 4 do SWZ.
Zobowiqzanie podmiotu udostepniajqcego zasoby, o ktorym mowa w niniejszym punkci€,
potwierdza, 2e stosunek lqczqcy VwkonawcQ z podmiotami udostepniajEcymi zasoby gwarantuje
zeczywisty dostqp do tych zasobdw oraz okresla w szczeg6lnosci:
1) zakres dostepnych \ rykonawcy zasob6w podmiotu udostQpniajAcego zasoby;
2) spos6b i okres udostgpnienia \, A/konawcy i wykozystania przez niego zasob6w podmiotL
udostQpniajEcego te zasoby pzy wykonywaniu zam6wienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vwkonawca
polega w odniesieniu do warunk6w udzialu w postgpowaniu dotyczEcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub uslugi, kt6rych
wskazane zdolnoSci dotycza.

Vwkonawca, w pzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotdw udostgpniajqcych
zasoby, przedstawia do oferty, wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w pkt. 1, tak2e
oswiadczenie podmiotu udostQpniajEcego zasoby, potwierdzajEce brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, w
zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na jego zasoby - Zalqcznik nr 5 do SWZ.
Zamawi4qcy nie wymaga zlozenia przedmiotowych Srodk6w dowodowych,7.
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B. OSWIADCZENIA I DOKUMENTY SKTADANE NA WEZWANIE

Zamawiajqcy wzywa Vllkonawce, kt6rego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w
wyznaczonym terminie, nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia wezwania, ponizej wymienionych
podmiotowych Srodk6w dowodowych, aktualnych na dzierl ich zlozenia:
1) Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o kt6rym

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postQpowania

wskazanych przez Zamawi ecego, o kt6rych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w tym
r6wniez oswiadczenie Vlrlkonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
pzynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 Iutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsument6w, z innym \AtlkonawcE, kt6ry zlozyl odrebnE ofertg, albo
oswiadczenie o pzynale2nosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajecymi pzygotowante oferty niezaleznie od innego Wykonawcy
nalezqcego do tej samej grupy kapitalowej - zaQcznik nr 6 do SWZ;

2l wykazu zamowiei wykonanych, a w pzypadku Swiadczen powtazajqcych sie lub ciqglych
r6wniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3lat, a je2eli okres prowadzenia dzialalnosci
jest kr6tszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich wartogci, pe edmiotu, dat wykonania i

podmiotdw, na eecz kt6rych zamdwienia zostaly wykonane lub sE wykonywane, oraz
zalaczeniem dowodow okreslajEcych, czy te zam6wienia zostaly wykonane lub sq
wykonywane nalezycie, ptzy czym dowodami, o ktorych mowa, sq referencje bqdz inne
dokumenty spozqdzone pzez podmiot, na rzecz kt6rego zamdwienia zostaly wykonane, a w
pzypadku Swiadczen powtarzajEcych sig lub ciqglych sq wykonywane, a jezeli wykonawca z
ptzyczyn niezale2nych od niego nie jest wstanie uzyskac tych dokument6w - oSwiadczenie
wykonawcy; w pzypadku Swiadczerl powtaza.iEcych sie lub ciEglych nadal wykonywanych
referencje bAdZ inne dokumenty potwierdzajqce ich nalezyte wykonywanie powinny byC

wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy - zalqcznik nr 8 do SWZ;
UWAGA: Jezeli Vlrykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji dostaw,
wykonywanych wspolnie z innymi Vwkonawcami, wykaz o kt6rym mowa powyzej dotyczy
dostaw, w kt6rych wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt, a w pzypadku
Swiadczei powtazaiqcych siQ lub ciqglych, w ktorych wykonywaniu bezposrednio
uczestniczyl lub uczestniczy;

C. DOKUMENTY PODMIOTOW ZAGRANICZNYCH

Zamawiajqcy nie zqda od \Arlkonawcy majEcego siedzibe lub miejsce zamieszania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument6w potwierdzajEcych nie podleganie wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp - w post?powaniu nie okreslono wymogu pzedlozenia
dokumentow w tym zakresie.

D. INNE DOKUMENTY I INFORMACJE

Vwkonawca, wezwany do zlozenia podmiotowych Srodk6w dowodowych, nie jest zobowiEzany
do zlozenia podmiotowych Srodkow dowodowych, kt6re Zamawiaiqcy posiada w swojej
dyspozycji, jezeli \ rykonawca wska2e te Srodki dowodowe oraz potwierdzi ich prawidlowosd i

aktualnosc - zalqcznik nr 7 do SWZ.
W sytuacji dobrowolnego zlozenia peez \ rykonawce wraz z oferlq dokument6w nie
wymaganych na tym etapie od Vwkonawcy i jednoczesnym braku oswiadczenia o aktualnoscl
dokumentow, o kt6rym mowa w pkt. 1, Vwkonawca zostanie wezwany do zlo2enia tych
dokument6w na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. Natomiast w przypadku zlozenia
oswiadczenia o aktualnosci dokumentow i iednoczesnym zfozeniu do oferty dokument6w
niekompletnych tub zawierajqcych btedy, \ rykonawca zostanie wezwany do ich zlozenia,
poprawienia lub uzupelnienia zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.
W zakresie nieuregulowanym ustawq Pzp lub niniejszE S\M do oswiadczerl i dokument6w
skladanych pzez Vwkonawce w postqpowaniu zastosowanie majq w szczeg6lnoSci pzepisi
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze
zEda' Zamawiajqcy od Vwkonawcy otaz rozpotzEdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i pzekazywania informacji oraz wymagafl
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technicznych dla dokument6w elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego.

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOT6W

VWkonawca mo2e powiezyC wykonanie czQSci zam6wienia podwykonawcy (podwykonawcom).
ZamawiajEcy wymaga, aby w przypadku powiezenia czQsci zam6wienia podwykonawcom,
Vvykonawca wskazal w ofercie czesci zam6wienia, kt6rych wykonanie zamieza powiezyo
podwykonawcom oraz podal (o ile sq mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcdw - zalqcznik nr 1 do SWz.

3, Vwkonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu polegaC na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiot6w udostepniajEcych zasoby, niezale2nie od charakteru
prawnego lEczqcych go z nimi stosunk6w prawnych.

4. W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych do6wiadczenia, Wykonawcy mogq polegac na
zdolnosciach podmiot6w udostQpniajqcych zasoby, jesli podmioty te wykonajq
Swiadczenie do realizacji kt6rego te zdolnosci sq wymagane.

5. Vwkonawca, kt6ry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajecych zasoby,
sklada, wraz z oferta, zobowiqzanie podmiotu udostgpniajqcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasob6w, o kt6rym mowa w rozdziale Vlll pkt,2 ppkt. 4 niniejszei S\M
na potzeby realizacji danego zam6wienia lub inny podmiotowy Srodek dowodowy
potwierdzajEcy, 2e Vwkonawca realizuiqc zam6wienie, bqdzie dysponowal niezbednymi
zasobami tych podmiot6w.

6. Vwkonawca, w ptzypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych
zasoby, pzedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktorym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1

niniejszej SVVZ, tak2e oSwiadczenie podmiotu udostQpnia.lEcego zasoby, potwierdzajqce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie warunk6w udzialu w
postepowaniu, w zakresie, w jakim Vwkonawca powoluje sie na jego zasoby, o ktorym mowa w
rozdziale Vlll pkt.2 ppkt. 4.

7, Zamawi lcy ocenia, czy udostepniane V1rlkonawcy pzez podmioty udostQpniajEce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajq na wykazanie pzez V{konawce spelniania
warunk6w udzialu w postepowaniu, a tak2e bada, ay nie zachodzq wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, kt6re zostaly pzewidziane wzgledem VWkonawcy.

L Je2eli zdolnoSci techniczne lub zawodowe podmiotu udostQpnia.jqcego zasoby nie potwierdzajq
spelniania pzez Vwkonawce warunkow udzialu w postQpowaniu lub zachodzE wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, ZamawiaiEcy zqda, aby \ A/konawca w terminie okreslonym

Wzez ZamawiaiEcego zastEpil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo Wkazal, 2e

samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.
9. UWAGA: Vwkonawca nie moze, po uplywie terminu skladania ofert, powolywac sie na zdolnoSci

lub sytuaciq podmiot6w udostepniajqcych zasoby, iezeli na etapie skladania ofert nie polegal on
w danym zakresie na zdolnoSciach lub sytuacji podmiot6w udostepniajqcych zasoby.

xil. TNFoRMACJA DLA WYKONAWCoW WSPoLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAM6WIENIA

1. Wkonawcy moge wsp6lnie ubiegad sig o udzielenie zamowienia. W takim przypadku
Vvykonawcy ustanawiajE pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Pelnomocnictwo winno
byd zalAczone do oferty zgodnie z zapisami rozdzialu X ust. A pkt, 3 niniejszej S\M.

2. W pzypadku \ rykonawc6w wspolnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia, oswiadczenia, o
kt6rych mowa w rozdziale X ust. A pkt. 1 niniejszej SV\Z, sklada kazdy z Vwkonawc6w.
Oswiadczenia te potwierdzajE brak podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunk6w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z Wykonawc6w wykazuje spelnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu.

3. Wkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie zam6wienia dolqczajq do oferty ogwiadczenie
o kt6rym mowa w rozdziale X ust. A pkt. 4 niniejszej SV\z, z kt6rego wynika, kt6re roboty
budowlane/dostawy/uslugi wykonajq poszczeg6lni \ rykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy
Pzo.
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W przypadku \Afkonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych siQ o udzielenie zam6wienia, o6wiadczenia, o
kt6rych mowa w rozdziale X ust. B pkt. 1 ppkt. 1)niniejszej S\M, sklada kazdy z Vwkonawcow.
Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajqce spelnienie warunk6w udzialu w postepowaniu
Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajAcy sie o zam6wienie sklada.iq z zastrzezeniem art. 117 ust. 3
ustawy Pzp, tj. ,,W odniesieniu do warunk6w dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajAcy siQ o udzielenie zam6wienia
mogE polegaC na zdolnosciach tych z Vvykonawc6w, kt6zy wykonajq roboty budowlane lub

uslugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sE wymagane" - co winno mieC odzwierciedlenie w
o6wiadczeniu skladanym zgodnie z att. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

xlll. INFoRMAGJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEIiI LUB DOKUMENT6W

A. Komunikacja migdzy Zamawiajqcym a Vffykonawca.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zam6wienia, w tym skladanie ofert wymiana
informacji oraz pzekazywanie dokument6w lub oswiadczen miQdzy Zamawidqcym a
\Afkonawcq odbywa siQ przy uiyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, tj.:
a) Aplikacja internetowa JOSEPHINE (informacja o postepowaniu, szyfrowanie oferty,

formularze do komunikacji, SKLADANIE OFERT)
b) poczty elektronicznej e-mail: oom@pqr.n-oolkowice.com. pl (korespondencja opr6cz Ofert).

.iak r6wniez przy u2yciu:
c) Platformy e-zam6wienia https://ezamowienia.qov.ol/pll (Ogloszenie o zamowieniu, informacje

o postepowaniu)

d) strony internetowej prowadzonego postepowania https://bip.pqm-Dolkowice,com.Dl
(Ogloszenie o zam6wieniu, dokumenty zam6wienia, w $m SWZ i Informacje dla
WVkonawc6w).

2. Przez Srodki komunikacji elektronicznei rozumie sie Srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drogq elektronicznq.

3. JOSEPHINE to aplikacja internetowa znajdujqca siQ na domenae
httos://ioseohine.oroebiz.com/ol/, kt6ra jest pzeznaczona do elektronicznej komunikacji miedzy
zamawiajqcym a wykonawcq w rozumieniu Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.):
4. Zamawiajqcy bgdzie komunikowal sie z wykonawcami za posrednictwem modulu

komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Zlozenie oferty, zlozenie wniosku o wyjasnienie
dokumentacji pzetargowej, uzupelnienie kwalifikacii, wyjasnienie ofert, zglaszanie spzeciwu,
nastqpi pomiQdzy zainteresowane stronE (zwana dalei ,,wykonawcE') i zamawiajAcym wylqcznie
drogq elektronicznq w jgzyku polskim oraz w sposob gwarantujEcy kompletnosc danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochrone danych poufnych i osobowych. Ta
metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej miedzy zamawiajEcym.

5. Aby bezproblemowo kozystac z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podlqczonego do internetu i pzeglqdarki internetowej. Szczeg6lowe informacje dotyczqce
wymagai technicznych znajdujE sie pod adresem:
https://store.proebiz.convdocs/ioseohine/pl/vwmaqania techniczne sw JOSEPHINE.odf

6, Tresciq elektronicznej komunikacji za posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE bQdzle
zlo2enie oferty i wymaganych dokument6w, wyjasnienie dokumentacji pzetargowej, dodanie
kwalifikacji, wyjasnienie oferty, zlozenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja migdzy
zamawiajqcym i wykonawcq w zam6wieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za
posrednictwem JOSEPHINE nie ma zastosowania do komunikacji ze stronami teecimi. Je2eli
zamawiajqcy zdecyduje o mo2liwosci zastosowania innej metody komunikacji niz za
posrednictwem oprogramowania JOSEPHINE to wyraznie wskaze w dokumentacji
pzetargowej.

7. Dostarczenie wiadomoSci elektronicznych zawierajqcych dane, za posrednictwem
oprogramowania JOSEPHINE w zakresie okreslonym w punkcie 6, oznacza moment
otzymania wiadomosci zawiet4qcych dane na adres elektroniczny odbiorcy (odbiorc6w) w
oprogramowaniu JOSEPHINE. Oprogramowanie JOSEPHINE dokonuje zapisu pzebiegu
komunikacji elektronicznej.
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8. Jesli nadawcq wiadomo6ci zawierajqcej dane jest zamawiaiqcy, wykonawca zostanie
poinformowany, 2e otzymal wiadomosc z danymi do danego zamowienia (na kontaktowy adres
e-mail okreslony przez wykonawcq w trakcie reiestracji do oprogramowania JOSEPHINE). Po

zalogowaniu siQ do oprogramowania JOSEPHINE, tre56 wiadomosci zawierajqcej dane bedzie
widoczna w module komunikacyjnym zam6wienia.

9, Po dokonanej rejestracji izalogowaniu sie do oprogramowania JOSEPHINE, wykonawca moze
wysylao wiadomosci z danymi ze Srodowiska systemu. Moze rowniez pzeglqdao calE historie
swojej komunikacji z zamawiajqcym.

10. Jesli wykonawca jest zainteresowany otzymywaniem powiadomien na wskazany adres e-mail
do konkretnego zam6wienia publicznego, zamawiajEcy zaleca klikni?cie pnycisku
INTERESUJE MNIE TO (w prawym gornym rogu ekranu).

11.2a date ptzekazania Oferty, oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. '125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych Srodkow dowodowych, przedmiotowych Srodk6w dowodowych oraz innych
informacji, oSwiadczeh lub dokument6w, pzekazywanych w postepowaniu, pzyjmu.ie siQ datQ

ich pzekazania do aplikacji internetowe.i JoSEPHINA, a w pzypadku komunikacji za pomocq
poczty e-mail, date wplywu na serwer poczty Zamawiajqcego.

12. Spos6b spozqdzenia dokument6w elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii

dokument6w lub oSwiadczei musi byc zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozpozEdzeniu
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu spozqdzania i

pzekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
srodkdw komunikacji elektronicznej w postQpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie.

13. W cefu skr6cenia m.in. czasu udzielenia odpowiedzi na pytania Zamawiaiqcy zaleca, aby
korespondencja elektroniczna (inna ni2 Oferta Wykonawcy i zahczniki do Oferty)
odbywala siQ r6wnie2 za pomoc.l poczty etektronlcznei na adres e-mail: Dqm@Dam-

Dolkowice.com.ol
14. Je2eli Zamawiajqcy lub Wykonawca ptzekazuiq oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz

informacje za pomocq poczty elektronicznej, kazda ze stron na 2qdanie drugiej strony
niezwlocznie potwierdza fakt ich otzymania.

15. We wszelkiej korespondencji zwiqzanq z niniejszym postQpowaniem ZamawiEqcy i

Vvykonawcy poslugujq siq numerem postQpowania nadanym przez Zamawi4Ecego.
16. Zamawiajqcy informuje, ze zgodnie z aft. 2M ust. 6 ustawy Pzp tresd zapy|€rt w@z z

wyjasnieniami (bez ujawnienia 2tf,dla zapytania) udostQpni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania. Tym samym wszelkie informacje pzekazywane Vwkonawcom
stanowiq integralnE czesc specyfikacji warunk6w zam6wienia i dotycza wszystkich
vwkonawc6w biorEcych udzial w ww. postepowaniu. Vvykonawca jest zobowiqzany zlo2yd
oferte uwzglQdniajEcq wszelkie zmiany i wyiasnienia zawarte na stronie prowadzonego
postQpowanaa.

'17. Zamawi41cy nie pzewiduje sposobu komunikowania sie z \A&konawcami w inny spos6b niz
pzy u2yciu Srodk6w komunikacji elektronicznej, wskazanych w S\M.

B . Rejestracja

1, Osoba upowazniona rejestruje sie w systemie JOSEPHINE, wypelniajac formulaz
rejeshacyjny na domenie httos://ioseohine. proebiz.com, postepujqc w spos6b okreslony w
formulazu. ZamawiajEcy podkresla, ze rejesfacja osoby upowa2nionej i jej p6zniejsza

weryfikacja jest czynnoscie .jednorazowq i w interesie wykonawcy jest dokonanie tej rejestracji
w odpowiednim czasie pzed podjqciem jakichkolwiek dziatan w oprogramowaniu JOSEPHINE.
Vwkonawca pzyjmuje do wiadomosci, Ze weryfikacja osoby upowa2nionej moze wymagao
czasu do tzech dni roboczych.

2, Jezeli formularz rejestracyjny jest wypelniany przez osobe, kt6ra jest czlonkiem reprezentacji
(KRS) lub jest zarejestrowana w CEIDG, osoba ta nie musi udokumentowac tego faktu i po
pomyslnej weryfikacji moze wykonaC dowolne czynnoSci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

3. Jezeli formulaz rejestracyjny jest wypelniany przez osobe upowaznionq do dzialania w imieniu
wykonawcy (Jest upowazniona do skladania ofert) na podstawie petnomocnictwa, osoba moze
zalAczyC dokument pelnomocnictwa w czasie dokonywania rejestracji bEd2 zalEczy' ten
dokument wraz z oleftq i innymi wymaganymi dokumentami. Po dokonanej rejestracji osoba
moze wykonywaC dowolne czynnogci w oprogramowaniu JOSEPHINE.

13



Numer sprawy 'l0l 2021

Podczas rejestracji uzytkownik wybiera swoje dane dostQpowe i pzesyta formularz
rejestracyjny. Po pzeslaniu formulaza rejestracyjnego osoba upowazniona zostaje
zarejestrowana w systemie i mo2e wykonywac czynnosci w ramach zam6wien publicznych w
oprogramowaniu JOSEPHINE.
Po zalogowaniu sie do systemu JOSEPHINE zarejestrowany u2ytkownik mo2e wybrac
zam6wienie publiczne i moze zaczqc w pelni korzystad z oprogramowania JOSEPHINE.

XIV, OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ DOKUMENToW WYMAGANYCH PRZ EZ
ZAMAWIAJACEGO W SWZ

1. \ A/konawca sklada ofertg drogE elektronicznq w rozumieniu przepis6w Ustawy z dnia 11

wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jq do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re zna.iduje siQ pod adresem internetowym
httDs://iosephine.proebiz.com/ol/. vwkonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacje pzetargowe zamawiajEcego.
2. Zlozenie olefty oznaaza zlo2enie dokumentow formie formulazy ( wg wzoru w SVIZ) , pzy

jednoczesnym zlozeniu wymaganych dokument6w w formie zalAcznik'w podpisanych
podpisem elektronicznym lub tylko zlozenie odpowiednich dokument6w (tj. zalqcznikow)
podpisanych podpisem elektronicznym. Zamawi4Ecy Wzekazuie informacje na temat sposobu
skladania ofert oraz informacje na temat zalecznik6w, tj. wymaganego formatu poszczegolnych
dokument6w, ich zakresu i kolejnosci w dokumentacji pzetargowej.

3. Zamawiajqcy wymaga zlozenia oferty za pomocE zalaczonych do SVVZ dokument6w, podpisanych
podpisem elektronicznym i informuje Vlkonawc6w, iz oprogramowanie nie generuje

systemowego formulaza ofertowego. Vvykonawca sklada oferte wraz z wymaganymi
dokumentami w formie zalAcznik'w, uprzednio przygotowanych i podpisanych podpisem

elektronicznym w Srodowisku komputera \ /ykonawcy.
4. Vwkonawca sklada oferte pzed uplyniQciem terminu skladania ofert. Zlo2enie oferty w terminie

skladania oleft oznacza dostarczenie oferty na czas. Najmniejsza mozliwa jednostka czasu w
systemie do zfo2enia oferty to sekunda.

5. Za date pzekazania oferty pzyjmuje sie date jej przekazania na portal JOSEPHINA.
6. Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca zapewnil dla siebie wystarczajqca rezeMe czasowq na

elektroniczne zlo2enie oferty ti. wczesniejsze pzystqpienie do zlozenia oferty, gdy2 na czas
pzeslania oferty wplyw mogq mied czynniki, na kt6re Zamawiaiqcy iV{konawca mogq nie mieo
wplywu tj. m.in. parametry techniczne sprzQtu komputerowego z ktorego bQdzie pzesylana
oferta, prQdkoso polaczenia internetowego Vwkonawcy lub inne problemy techniczne.

7. Oferta zlozona po uplynigciu terminu skfadania ofert zostanie przyjQta pzez system
oznaczona jako oferta zlozona po terminie; oferta nie zostanie uwzgledniona w5rdd otwartych
ofert i nie zostanie udostepniona zamawiajqcemu. Powiadomienie o zlozeniu oferty po terminie
jest wyslane na adres e-mail uzytkownika wykonawcy.

8. Zamawiajqcy zwraca uwagQ, 2e wykonawca moze zlozy'.iednq ofert? pzed uptynigciem
terminu skladania ofert. Vwkonawca moze wycofad swojq oferte w dowolnym momencie przed

up|ynigciem terminu skladania ofert. Wycofanie oferty jest mo2liwe poprzez klikniqcie ikony
kosza. Jezeli Wykonawca jest zainteresowany zmianE zlozonej oferty w terminie skladania ofert,
nalezy najpieM wycofao popzedniE oferte, a nastQpnie wprowadzio nowE. Zlozenie/wycofanie
oferty zawsze oznacza prace z calq ofertq; modyfikacje lub zmiany poszczegolnych
dokument6w nie mogq byd wykonywane w systemie.

9. OfertQ nalezy sporzqdzic w jQzyku polskim. ZamawiajEcy nie Wnza zgody na sktadanie ofert,
oswiadczen i dokument6w w jezyku innym ni2 polski. W pzypadku, gdy przedkladane
dokumenty lub oswiadczenia sporzqdzone se w innym jezyku, nalezy Wzedlo2yo ie wraz z ich
tlumaczeniem na jgzyk polski. Zamawiajqcy wymaga od \ rykonawcy przedstawienia
tlumaczenia na jezyk polski wskazanych pzez VwkonawcA i pobranych ptzez Zarnawi4Ecego
oSwiadczen lub dokument6w,

10. OfertQ w postgpowaniu sklada siQ, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej
(opatrzonej lc /alifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opateonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

11. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty za pomocE ktorego
podpisywana bedzie oferta lub oswiadczenia oraz za pomoce ktorego bedzie potwierdzana
zgodnoS6 z oryginalem kopii o5wiadczeri lub kopii dokument6w, powinien by6 aktualny iwazny
w chwili podpisywania lub potwierdzania za zgodnoSC z oryginalem.
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'12. W pzypadku, gdy dokumenty elekhoniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyctu
Srodk6w komunikacji elektronicznej, zawierajq informacje stanowiqce tajemnlce
pzedsiebiorstwa, Vwkonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, pzekazuje je w
sposob okreslony w Rozdziale Vl niniejszej SVVZ.

'13. Poswiadczenia dokumentdw za zgodnosc z oryginatem dokonuje odpowiednio Vwkonawca,
podmiot, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Vwkonawca, V$konawcy wspolnie
ubiegajacy sie o udzielenie zam6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokument6w, kt6re ka2dego z nich dotyczq, w szczeg6lnych pzypadkach okreslonych w
Rozpozqdzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
spozadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz Srodk6w komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia publicznego lub konkursie - r6wnie2 notariusz. PoSwiadczenie za zgodnoSd z
oryginalem nastQpuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pzez osobQ/osoby
upowaznionq/upowaznione. Szczeg6ly poswiadczen okreslone zostaly Rozpotzqdzeniem
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2O2O t. w sprawie podmiotowych
Srodk6w dowodowych oraz innych dokumentdw lub oswiadczen, jakich mo2e zqdac
ZamawiajEcy od Vlkonawcy.

14. Oferta powinna byo podpisana pzez osobg upowa2nionq do reprezentowania Vwkonawcy,
zgodnie z formE reprezentacji \ rykonawcy okreslonq w re.iestze lub innym dokumencie,
wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wkonawcy albo przez upetnomocnionego
pzedstawiciela Vwkonawcy. W celu potwierdzenia, 2e osoba dzial4Eca w imieniu Vwkonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaiqcy zEda od Vwkonawcy odpisu lub
informac,i z Kraiowego Rejestru Sqdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoscl
Gospodarczej lub innego wlasciwego rejestru zgodnie z Rozdzialem X Pkt. A. ppkt. 2 niniejszej
s\Az.

15. Pelnomocnictwo do zlo2enia oferty musi byd zlozone w formie elektronicznej (opatzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza sie takze zlozenie elektroniczne.l kopii (skanu)
pelnomocnictwa sporzqdzonego upzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poswiadczenia spozEdzonego stosownie do art. 97 $ 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Pnwo o
notariacie, kt6re to poswiadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
bqdz te2 popeez opatzenie skanu pelnomocnictwa spozqdzonego upzednio w formie
pisemnei kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pelnomocnictwa nie moze byc uwiezytelniona przez

upelnomocnionego.
16. Zamawiajqcy nie ponosi odpowiedzialno6ci za zloienie oferty w spos6b niezgodny z

zapisami SWZ, w szczeg6lnosci za sytuacjQ, gdy Zamawiajqcy zapozna sie z tresciE oferty
przed uplywem terminu skladania ofert (np. zlo2enie oferty w zakladce ,,VWSlij wiadomosc do
Zamawiajqcego"). Taka oferta zostanie uznana ptzez zarnawiajEcego za oferte handlowE i nie
bedzie brana pod uwagg w peedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostal spelniony
obowiqzek narzucony w art. 221 uslawy Pzp.

17, Rozszerzenia plik6w wykorzystywanych przez Wykonawc6w powinny by6 zgodne z
Zalqcznikiem nr 2 do "RozpozEdzenia Rady Ministr6w w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjno6ci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych iwymiany informacji w
postaci elektronicznej otaz minimalnych wymagan dla system6w teleinformatycznych", zwanego
dalej RozpozAdzeniem KRl.

18. Zamawi4Ecy rekomenduje wykorzystanie format6w: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (jpeS) 4
szczeq6lnvm wskazaniem na ,pdf

19. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajqcy rekomenduje wykozystanie tozszetzenia

20. WSr6d rczszetzefi powszechnych a niewystepujecych w Rozpozqdzeniu KRI wystgpujq: .rar
.gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty zlotone w plikach z takimi rozszerzeniami zostanq
uznane za zlo2one nieskutecznie, w sytuacJi gdy Zamawiajqcy nie bgdzle m6gl dokonac
ich odczytu za pomocq dostepnych mu narzQdzi i oprogramowania.

21. Zamawi qcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plik6w podpisywanych profilem
zaufanym, kt6ry wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkosci plik6w
podpisywanych w aplikacji eDoApp sluzqcej do skladania podpisu osobistego, kt6ry wynosi
maksymalnie 5 MB.
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22. W pzypadku uzycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawi4Ecy zaleca uzywanie
podpisu wewnetznego (Pades - dolEczanego do dokumentu - po zlo2eniu podpisu otzymujemy
jeden plik, w ktorym znajdujE sie zar6wno dokument, jak i informacje o podpisie). Ze wzglQdu na
niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz latwieiszq weryfikacje podpisu Zamawiajecy
zaleca, w miare mo2liwosci, pz ekonwertowanie plikdw skladajEcych sie na oferte na

rozszezenie .pdt Uzycie podpisu zewnQtznego (Xades - osadzonego w osobnym pliku - w
pliku podpisu znajdujq siq tylko informacje o podpisie - nalezy go dolqczyC do dokumentu
ktorego dotyczy) nie bedzie prowadzilo do odzucenia \ruykonawcy, jednakze wystepuje ryzyko
utraty integralnosci podpisu z danymi z powodu przypadkowej lub celowej edycji podpisanych
danych. Podczas weryfikacji moze nie by6 mo2liwosci potwierdzenia zgodnosci z danymi w pliku
podpisanym. Konieczne jest wysylanie pary plik6w: zrodlowego i podpisanego. Moze sie zdarzyc
ptzekazanie pliku z danymi bez pliku z podpisem, co jest rOwnoznaczne ze zlozeniem
niepodpisanych dokumentow.

23. Zamawiajqcy zaleca aby w pzypadku podpisywania pliku pzez kilka os6b, stosowac
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpis6w np. osobistym i

kwalifikowanym moze doprowadzi6 do problem6w w weryfikacji plik6w.
24. Zamawi4qcy zaleca, aby Vwkonawca z odpowiednim wypzedzeniem pzetestowal mo2liwoso

prawidlowego wykozystania wybranej metody podpisania plikow oferty.
25. Jesli \ rykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszezeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze

podpisanie kazdego ze skompresowanych plik6w.
26. Zamawi4Ecy zaleca aby dg wprowadzaC jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowac naruszeniem integralnosci plik6w co r6wnowazne
bqdzie z koniecznosciE odrzucenia oferty.

XV. SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY

1. W ka2dej podlegajEcej rozpatrywaniu ofercie V$konawca w Formulazu ofertowym okresla

ryczaftowq cene brutto w zlotych polskich, w tym cene ryczaltowq netto oraz stawke podatku
VAT.

2. Cena musi wynikac z kalkulacji ryczaltu. Kalkulacjg ceny ryczaltowej nalezy spozqdzic na
podstawie dokument6w zam6wienia i uzupelnld o wszelkie koszty, kt6re \ryykonawca, po

zapoznaniu siQ z pzedmiotem zam6wienia i terenem realizacji zadania poniesie w trakcie jego
rcalizacji.

3. V{nagrodzenie ryczaltowe musi obejmowaC wszystkie koszty zwi1zane z rcalizaqq zamOwienia

, a takze oddzialywania innych czynnikow majEcych lub mogqcych mie6 wplyw na koszty
Niedoszacowanie, pominiQcie oraz brak tozpoznania pzedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze
byd podstawq do zEdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie.

4. Pzedmlot zam6wienia objety jest 23 % stawkE VAT. W pzypadku, gdy Wlkonawca
uprawniony jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulazu ofertowym nalezy
pzekresliC wpisanq pzez ZamawiajEcego stawkq, a w wykropkowane miejsce wpisad
odpowiednia stawkQ i zalqczyC do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

5. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowiEzk6w \ /ykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardw i uslug oraz podatku akcyzowym.

6. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp - Jezeli zostala zlo2ona oferta, ktdrej wyb6r prowadzilby do
powstania u ZamawiajEcego obowiqzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 1 1 marca 2004
r. o podatku od towar6w i uslug, dla cel6w zastosowania kryterium ceny lub kosztu
Zamawiajqcy dolicza do pzedstawionej w tej ofercie ceny kwotQ podatku od towarow i usfug,
kt6rq mialby obowiqzek rozliczy'. \ rykonawca, skladajqc oferte, ma obowiqzek:

- poinformowania Zamawiajqcego, 2e wyb6r jego oferty b?dzie prowadzil do powstania u

ZamawiajEcego obowiqzku podatkowegoi

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub uslugi, kt6rych dostawa lub Swiadczenie bedq prowadzily

do powstania obowiqzku podatkowego;

- wskazania wartosci towaru lub uslugi objetego obowiqzkiem podatkowym ZamawiajEcego, bez
kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarow i uslug, kt6ra zgodnie z wiedzq Vwkonawcy, bedzie
miala zastosowanie.

7. \lvz6t Formularza Ofertowego zostal opracowany przy zalozeniu, i2 wyb6r oferty nie bedzie
prowadzid do powstania u Zamawiajqcego obowiEzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
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przypadku, gdy Wkonawca zobowiEzany jest zlo2yc oswiadczenie o powstaniu u

Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowa6 tresd fotmulatza.
Ceny muszq byd podane iwyliczone w zaokrEgleniu do dw6ch miejsc po pzecinku (zasada
zaokrqglenia - ponizej 5 nalezy koncowkQ pominE6, powy2ej i r6wne 5 nalezy zaokrqgliC
w gorQ)

Zgodnie z arl.224 ust.3 pkt 4) ustawy Pzp (.,.) koszty pracy, kt6rych wartosc ptzyjeto do
ustalenia ceny nie mogE by6 nizsze od minimalnego wynagrodzenia za p'acQ albo minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pa2dziemika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub pzepis6w odrebnych wlasciwych dla spraw, z kt6rymi
zwiezane jest realizowane zamowienie.
W przypadku wystqpienia oczywistej omylki rachunkowej w wyliczeniu ceny oferty brutto i netto,
w sytuacji kiedy to nie bedzie wynikalo z tresci oferty np. z kalkulacji - ryczattu, ZamawialEcy
dokona przeliczenia zgodnie z zasadami matematycznymi.
Cena ryczaltowa brutto C musi zawierad wszystkie koszty zwiEzane z prawidlowq rcalizaqq
zadania wynikajqce:

a) z zapis6w umowy ,

b) z ST, z wymienionych w nich Polskich Norm i przepisow,
c) z zasad sztuki iwiedzy technicznej
d) z lokalizacji obiektu i warunk6w realizacji zam6wienia
e) z zalecen producent6w wbudowywanych materialow i utzEdzeh,
f) z pzepis6w bhp,
g) z mozliwych zdazen losowych i budowlanych zwiqzanych z realizacjq zamowienia.

Cena ryczaltowa brutto C musi zwierac r6wniez nastepujece koszty: wszelkich prac
pzygotowawczych, porzqdkowych, ubezpieczenia realizacji zadania, transportu zewnQtznego i

wewnetznego pracownikow, materialow i odpad6w, deponowania na skladowisku, iinne
wynikajece z S\^z izalqczonego projektu umowy.
Cena ta musi zawiera' pelny zakres zeczowy robdt z niezbednymi kosztami, oplatami itp.

niezbqdnymi dla wlasciwej realizacji pzedmiotu zamowienia.
Pey.imuje sie, ze cena ryczaftowa brutto (C) zawarta w umowie uwzglgdnia wszelkie
okolicznosci lokalizacji, cechy szczeg6lne zam6wienia i terminy oraz rekompensuje VWkonawcy
wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mozliwosci wysuwania roszczerl w stosunku
do Zamawiajqcego, a tak2e obejmuje wszystkie skladniki potzebne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

xvt. WYMAGANTA DOTYCZACE WADTUM

1. \ rykonawca zobowiEzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:
10 000,00 zl (slownie: dziesiQc tysiecy zlotych),

2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert.
3. Wadium moze byd wnoszone wjednej lub kilku nastepujqcych formach:

1) pieniadzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwaranciach ubezpieczeniowych;
4) porQczeniach udzielanych pzez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy z

dnia I listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PzedsiQbiorczosci.
4. Wadium wnoszone w formie pienie2nej nalezy wnosid przelewem na konto Zamawiajqcego

SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniqdzu nastepuje z chwilE uznania Srodk6w pieniQznych na

w rachunku bankowym Zamawiajqcego, pzed uplywem terminu skladania ofert (tj. pzed
uplywem dnia i godziny wyznaczonej jako ostiateczny termin skladania ofert).

6. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwaranc,i musi by6 zlozone jako oryginal gwarancji
lub porqczenia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym i spelniac co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialnosd za wszystkie przypadki powodujEce utrate wadium pzez

Wykonawce okreslone w ustawie Pzp.
2) z jej tresci powinno jednoznacznie wynikad zobowiEzanie gwaranta do zaplaty calej kwoty

wadium;

10.

'11.

13.

'14.

12.
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3) powinno byd nieodwolalne i bezwarunkowe oraz platne na pieMsze zEdanie;
4) termin obowiqzywania porqczenia lub gwarancji nie moze byC kr6tszy niz termin zwiEzania

oleftq (z zastnezeniem i2 pieMszym dniem zwiqzania ofertq jest dzien skladania ofert);
5) w tresci porgczenia lub gwarancji powinna znale2d sie nazwa oraz numer przedmiotowego

poslQpowanra;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancjijest: Pzedsigbiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2
Oferta Vwkonawcy, kt6ry nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos6b nieprawidlowy lub nie
utzyma wadium niepzeManie do uptywu terminu zwiqzania ofertE lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w pzypadku, o kt6rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatzymania wadium okresla art. 98 ustawy Pzp.

xv[. TERMTN ZWTAZANTA OFERTA

1. Vwkonawca bQdzie zwiqzany ofertq do dnia 06.08.2021 r.
Bieg terminu zwiEzania ofertE rozpoczyna siQ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. W pzypadku gdy wyb6r najkozystniejszej oferty nie nastqpi przed uplywem terminu zwiEzania
ofertq wskazanego w ust. 1, Zarnawi4qcy pzed uplywem terminu zwiazania ofertq zwraca siQ
jednokrotnie do Vwkonawc6w o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o wskazywany
pzez niego okres, nie dluaszy niz 30 dni. Przedluzenie terminu zwiqzania ofertq wymaga
zlozenia przez V$konawcQ pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na pzedluzenie
terminu zwiEzania oferta.

3. Odmowa wyra2enia zgody na przedluzenie terminu zwiqzania ofertq nie powoduje utraty
wadrum.

XVIII. SPOSOB TTERMIN SKTADANIA OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi zalEcznikami nalezy zlozy' w terminie do dnia:
08.07.2021 r., do godz. 11:30.

2. \A&konawca sklada ofertg drogq elektronicznq w rozumieniu pzepis6w Ustawy z dnia 1 1

wzesnia 2019 r. Prawo zam6wien publicznych (Dz. U.2019.2019 t.j.) i wprowadza jE do
oprogramowania JOSEPHINE, kt6re znajduje siq pod adresem internetowym
httos://iosephine. proebiz.com/pl/. \ rykonawca sklada dokumenty w wymaganym formacie i

zakresie oraz kolejnosci zgodnie z dokumentacjq przetargowq zamawiajqcego.
3. Vwkonawca moze zlo2yd tylko jednq ofertQ.
4. ZamawiEAcy odrzuci oferte zlozonq po terminie skladania ofert.

XIX, OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastEpi w dniu 08.01.2021 r., o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert jest nlejawne.
Zamawi4Ecy, najpozniej pzed otwarciem ofert, udostqpnia na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakq zamierza przeznaczye na sfinansowanie
zam6wienia.
Otwarcie ofert nastQpuje popzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostepnego dla
Zamawiajqcego w systemie JOSEPHI N E.
ZamawidAay, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostqpnia na stronie internetowej prowadzonego
postqpowania informacje o:

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dzialalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania V{konawc6w, kt6rych oferty
zostaly otwarte;

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
W pzypadku wystEpienia awarii systemu teleinformatycznego, kt6ra spowoduje brak mo2liwoSci
otwarcia ofert w terminie okreslonym pzez Zamawiajqcego, otwarcie ofert nastqpi niezwlocznie
po usuniQciu awarii.

1.
2.
3.

4.

5.
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7 , Zamawi4qcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postQpowania.

Uwaga: Zgodnie z ustawq Pzp Zamawiajqcy nle ma obowiqzku przeprowadzania sesii otwarcia
ofert w spos6b jawny z udzialem V1r!konawc6w.

XX. OPIS KRYTERIoW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI6W I

SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy |u{ybotze najkotzystniejszej oferty Zamawiajqcy bQdzie siQ kierowal nastepujqcymi
kryteriami oceny ofert:

[8]fEB!9.!!_!,9!:
Cena ryczaftowa brutto - 60%

K1= cena ryczaltowa brutto najtansza l 1 00
x 600/o

cena ryczaftowa brutto badana

KRYTERIUM NR 2:
Okres udzielonej gwarancji jako6ci - 40%

K2= x 4Oo/ogwarancji jakosci wskazany w ofertach

Okres udzielonej pzez Vlykonawce gwarancji na wykonane calosci zakresu zam6wienia musi
spelnia6 wym6g:
a) nie moze byC kr6tszy niz 2lata, od dnia korlcowego odbioru calosci zam6wienia bez wad i usterek
b) nie mo2e by6 dluzszy ni2 5 lat, od dnia koncowego odbioru calogci zamowienia bez wad i usterek

UWAGA:
W przypadku podania ptzez Vwkonawc9 kr6tszego niz wymagany okresu gwarancji jakosci lub nie
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formularza Ofertowego, oferta Vwkonawcy zostanie
odzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, jako niezgodna z warunkami zamowienia.
W pzypadku podania pzez Vwkonawcq dlu2szego niz wymagany okresu gwarancji jakosci,

Zamawiajecy do wyliczenia punktacji w kryterium pzyjmie maksymalny okres gwarancji jakoSci

wymagany w S\M. Dtuzszy okres gwarancji jakosci okreslony pzez WykonawcQ w ofercie zostanie
wprsany 0o umowy.

Wyb6r oferty najkorzystniejszei nastqpi zgodnie z art. 239 ustawy Pzp.

Ocena oferty = K1 + K2

Punktacja ptzyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bQdzie liczona z dokladnosciq do
dw6ch miejsc po pzecinku. Najwyzsza liczba punkt6w wyznaczy najkozystniejszq oferte.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia \ 
^/konawcy, 

ktorego oferta odpowiada wszystkim wymogom
okreslonym w ustawie iw SWZ oraz uzyska najwigkszE liczbe punkt6w.

XXI, INFORMACJE O FORMALNOSCNCX, JAKIE POWINNY BYC DOPETNIONE PO VVYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Umowe w sprawie zam6wienia publicznego zawiera siQ w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia pzeslania zawiadomienia o wyboze najkozystniejszej oferty.
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2. Umowe w sprawie zam6wienia publicznego mozna zawrzee pzed uplywem terminu, o kt6rym
mowa w pkt. 1, jezeli w postQpowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie
podstawowym zlozono tylko jedne ofertQ.

3. \ 
^/konawca 

bedzie zobowiazany do podpisania umowy terminie wskazanym pzez
Zamawiajqcego.

4, Pzed podpisaniem umowy nale2y ptzekazaf Zamawiajqcemu:

1) w p'zypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniqdzu - dow6d
wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie (cena
brutto),

2) w pzypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz pieniqdz
formie - nale2y Wzedlozy' dokument stanowiqcy zabezpieczenie; \4rymaga siQ, aby peed
wystawieniem dokumentu stanowiecego zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy
ptzekaza' Zamawiajqcemu projekt zabezpieczenia celem sprawdzenia zgodnosci tresci
zabezpieczenia z ustawq Pzp otaz w celu uzgodnienia terminow obowiqzywania
zabezpieczenia z uwzglQdnieniem zapis6w pro.Jektu umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracQ os6b wykonujqcych czynno$cl przy realizacji zamowienia wskazane pzez
Zamawiajqcego w opisie przedmiotu zam6wienia. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnoSci:
dokladne okreslenie podmiotu skladajqcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, 2e wskazane czynnosci wykonajq osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wtaz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o
pracA (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia w imieniu Vwkonawcy lub Podwykonawcy.

4) kopie optaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajqcego, ze
Vwkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zarowno deliktowej, jak i

konhaktowe.J w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwi4zanej z pzedmiotem zam6wienia, na
kwotQ minimum 800.000,00 zl, wtaz z dowodem uiszczenia naleznych skladek.
Ubezpieczenie powinno byc wa2ne ptzez caly okres realizaqi umowy. W pzypadku, kiedy
ubezpieczenie bedzie wygasad w trakcie realizac.ii umowy \ rykonawca dolEczy
oswiadczenie, mocE kt6rego zobowiEze sig do pzedtuzenia ubezpieczenia po jego
wygaSnigciu,

5) w ptzypadku podpisywania umowy pzez pelnomocnika - pelnomocnictwo, w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie, wystawione dla osoby podpisujAcej umowe, podpisane pEez
osobe upowa2nionq do reprezentowania VWkonawcy,

6) umowe regululqcq wsp6lprace Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie
zam6wienla, w pzypadku skladania otefty ptzez podmioty wystepujqce wsp6lnie,

Nie p.zedloienie wymaganych dokument6w przed terminem podpisania umowy
wyznaczonym pzez ZamawiajQcego, zostanie potraktowane jako uchylanie sie od zawarcia
umowy zgodnie z art. 263 ustawy Pzp.

XXII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEzYTEGO WYKONANIA UMOWY

1, Vwkonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana, zobowiqzany jest pzed zawarciem umow w
sprawie zam6wienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysoko6ci 5 Vo ceny calkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie moze byc wnoszone, wedlug wyboru \ /ykonawcy, w jednej lub kilku
nastepujqcych formach:

1) pieniqdzu - winno byc wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiajecego -
SANTANDER BANK POLSKA S.A. Nr konta 94 1090 2109 0000 0005 5000 0085
z zaznaczeniem na dowodzie wplaty nazwy zadania kt6rego zabezpieczenie dotyczy;

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach sp6ldzielczej kasy oszczqdnoSciowo-kredytowej,
z tym 2e zobo\nriqzanie kasy jest zawsze zobowiqzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) porQczeniach udzielanych pzez podmioty, o kt6rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2O0O r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoiu PnedsiQbiorczosci.

4. Zamawi4Ecy nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

- w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub sp6ldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

- pzez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych pzez Skarb Panstwa
lub jednostke samorzqdu terytorialnego;

- ptzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i re.lestze zastawow.

5. W pzypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepienigznych, dokument zabezpieczenia
winien spelniaC nizej wymienione wymagania:
1) gwarancja lub porQczenie winny zabezpiecza' roszczenia beneflcjenta wobec

zobowiEzanego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez zobowiEzanego
wszystkich zobowiqzan zgodnie z umowE zawartq pomiedzy beneficjentem a zobowiEzanym;

2) gwarancja lub porQczenie winny byc bezwarunkowe, nieodwolalne, platne na pierwsze
zqdanie beneficjenta;

3) kwota zabezpieczenia winna byd nale2na i wymagalna z jednego lub z kilku tytulow
okre6lonych w umowie.

6. Okres wa2nosci gwarancji lub poreczenia winien byd zgodny z obowiEzujqcymi pzepisami
i wymaganiami Zamawiajqcego, tj.:
'1) z tytulu niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy - 100% kwoty zabezpieczenia,

z terminem obowiqzywania najp62niej od daty zawarcia umowy do czasu jej wykonania,
wydtuzonym o 30 dni;

2) z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji - 30% kwoty zabezpieczenia, z terminem
obowiqzryania do czasu uplywu okresu rekojmi lub gwarancji, wydlu2onym o 15 dni.

7. W pzypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniQznych, Vvykonawca peed zloZeniem
oryginalu dokumentu zabezpieczenia w celu

zapoznania siq i wstepnej akceptacjijego tresci przez Zamawiajqcego.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniEdzu \rl&konawca moze wyrazid zgode na zaliczenie

kwoty wadium na poczetzabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
9. Zamawiajqcy zwr6ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach

okreslonych w ustawie Pzp.

XXIII. INFORMACJE O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOzL|WOSCI JEJ ZMIANY

1. Wbrany \ /ykonawca jest zobowiqzany do zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego
na warunkach okreslonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych we Wzoze
Umowy, stanowiecym Zalacznik nr 10 do SWZ.

2. Zakes Swiadczenia \ /ykonawcy wynikajecy z umowy jest tozsamy z jego zobowiEzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy wymaga dla swej wa2nosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

4. Zamawiajqcy przewiduje mozliwosd wprowadzenia zmian do umowy. Warunki i zasady
wprowadzenia zmian do umowy okre5lone zostaly w S 11 W2oru Umowy.

XXIV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym rozdziale pzyslugujq \ rykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, je2eli ma lub mial interes w uzyskaniu zam6wienia lub
nagrody w konkursie oraz poni6sl lub moze ponieSd szkode w wyniku naruszenia przez
ZamawiajEcego pzepis6w ustawy Pzp.

2. Odwolanie p.zysluguje na:
1) niezgodnq z pzepisami ustawy czynnosc zamawiajecego, podjetq w postQpowaniu o

udzielenie zam6wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, do kt6rej zamawiajqcy

byl obowiqzany na podstawie ustawy;
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3) zaniechanie przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zam6wienia lub

zorganizowania konkursu na podstawte ustawy, mimo 2e Zamawi4Ecy byl do tego
obowiEzany.

|. Odwolanie wnosi sig do Prezesa lzby. Odwolujqcy przekazule Zamawiajqcemu odwolanie
wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwo'lania, je2eli

zostalo ono wniesione w formie pisemnej, pzed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
spos6b, aby m6gl on zapoznad sie z jego tresciq pned uplywem tego termanu.

l. Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajqcego postgpowanie o udzielenie zam6wienia lub
wobec tresci dokument6w zam6wienia wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub dokument6w zam6wienia na stronie
internetowej, w przypadku zam6wien, kt6rych wartosc jest mniejsza niz progi unijne.

i. Odwolanie, w pzypadku zam6wien, kt6rych wartosd jest mniejsza ni2 progi unUne, wnosi si? w
terminie:
1) 5 dni od dnia pEekazania informacji o czynnosci zamawiajEcego stanowiecej podstawq jego

wniesienia, jezeli informacja zoslala przekazana pey uzyciu Srodk6w komunikacji
elektronicznej,

2\ 10dni od dnia pzekazania informacji o czynnosci ZamawiajEcego stanowiqcej podstawQ jego
wniesienia, jezeli informacja zostala pzekazana w spos6b inny niz okreslony w pkt 1).

i. Odwolanie w pzypadkach innych ni2 okreslone w pkt 4 i5wnosi siQ w terminie 5 dni od dnia, w
ktorym powziQto lub pzy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziqc wiadomosc o
okolicznosciach stanowiqcych podstawg jego wniesienia, w pzypadku zam6wien, Korych
wartoSd jest mniejsza niz progi unijne

7. Na ozeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
Pzp, stronom oraz uczestnikom postqpowania odwolawczego przysluguje skarga do sqdu.

8. W postepowaniu toczEcym sig wskutek wniesienia skargi stosuje si9 odpowiednio pzepisy
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postQpowania cywilnego o apelacji, je2eli przepisy

ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.
9. SkargQ wnosi siQ do Sqdu Okrggowego w Warszawie - sqdu zam6wien publicznych, zwanego

dalej "sqdem zam6wien publicznych".
10. SkargQ wnosi siQ za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa lzby, o kt6rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
pzesylajqc jednoczesnie jej odpis pzeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placdwce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 t. - Prawo pocztowe jest
r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes lzby pzekazuje skargQ wraz z aktami postepowania odwolawczego do sqdu zamowien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otzymania.

12. Pozostale Srodki ochrony prawnej okreslone zostaly w ustawie Pzp - Dzial lX Srodki ochrony
prawnej.
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zalqcznik nr I do SWZ
FORMULARZ OFERTOWY

dotyczy postQpowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.:

dla
Pzedsiebio.6twa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.

59-100 Polkowice , ul. Dabrowskiego 2

1. \ Vkonawca

ii;;;;:i;;; wi;;;;;y;; i;,;;;;;;;;; wii":i"iiii i"pi,riiii" inigija"yin iiQ ; ;;;i";t";;
zam^wienia dane w pkt 1-10 nale2y Wpelni' dla kazdego z Wykonawc'w odrebnie)

2. Zarejestrowany adres V1rlkonawcy:..........,.,....,.....
3 Kraj
4. REGON
5. NIP: .............
6. TEL..............
7. Adres skzynki e-PUAP
8. Adres e-mail:

(na kt6re Zamawiajqcy ma przesylac korespondencje)
9. W pzypadku \ /ykonawcy majqcego siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami RP adres

strony internetowej w celu uzyskania dokument6w potwierdzajEcych reprezentacje \ryykonawcy

l0.Wykonawca jest:

! mikropzedsigbiorstwem'

! matym pzedsiebiorstwem",

n Srednim pzedsigbiorstwem",

n lednoosobowa dzialalnosciq gospodarczq*,

! osobq fizycznq nieprowadzAcq dzialalnosci gospodarczej',

! inny rodzaj'.
' zaznaczyc odpowiednio
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Ubieoaiac sie o udzielenie ninieiszeoo zam6wienia publiczneoo o.n.:

,,Wykonanie koncepcJi wraz z monta2em I uruchomieniem systemu nadzoru izdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej "

1 1 . Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia za:
KRYTERIUM nr 1:
Cena ryczaftowa brutto : ,....,..... ..zlotych (slownie:

I

wrym:
cenaryczaltowanetto:......................zlotych,stawkapodatkuVAT23o/olub
*'Przedmiot zam6wienia objQty jest 23% stawkq vAT. W przypadku, gdy Wykonawca uprawniony
jest do stosowania innej stawki podatku VAT, w Formulanu ofeftowym nalezy pnekreslic wpisanq

pnez Zamawiajqcego stawkQ, a w wykropkowane mieisce wpisa, odpowiedniQ stawkQ i zalqczyc

do oferty uzasadnienie jej zastosowania.

W peypadku, gdy wyb6r oferty bedzie prowadzil do powstania u Zamawiajqcego obowiqzk-
podatkowego Vwkonawca zobowiqzany jest dostosowad Formulaz ofertowy i podad w nim

informacjg zgodnie z rczdz. XV. pkt.4 SWz.

KRYTERIUM nT 2:
Okres udzielonej gwarancji Jako6ci - ........................... lata/lat
(Okres gwarancji jakosci; nie moze by' kr'tszy niz 2 lata; nie mo2e by' dluzszy ni2 5 lat) liczqc od
dnia koFrcowego odbioru calo$ci zadania bez wad iusterek
UWAGA:
W przypadku podania przez Wykonawce kr^tszego nil Wmagany okresu gwarancii iako$ci lub nie
podanie (nie wpisanie) tego okresu do Formulaza Ofenowego, ofefta Wykonawcy zostanie
odnucona na podstawie aft. 226 ust.l pkt 5) ustawy Pzp, iako niezgodna z warunkami
zam6wienia.
W przypadku podania pnez Wykonawce dluzszego niz wymagany okresu gwarancii iakoSci,
Zamawiajqcy do wyliczenia punktacji w kryterium przyimie maksymalny okres gwarancii iakosci
wymagany w Sl/yZ. Dlu2szy okres gwarancji jakoici okreslony przez WykonawcQ w ofercie
zostanie wpisany do umowy kr'tszy niz 2 lata; nie moze by' dluzszy niz 5 lat)
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12.

13.

14.

15.

Numer sprawy 101 2021

OSWIADCZAM/Y, 2e zapoznalismy siQ ze Specyfikacjq Warunk6w zam6wienia, Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym i akceptujemy wszystkie warunki zawarte w dokumentach zam6wienia.
OSWIADCZAM/Y, 2e uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do prawidlowego
przygotowania i zlozenia niniejszej oferty.
OSWIADCZAM/Y, 2e jestesmy zwiqzani niniejszq ofertq od dnia uplywu terminu skladania ofert
do dnia wskazaneqo w rozdz. XVll. okt SWZ.
OSWADCZAM/Yize zapoznalismy sie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy, okreslonymi
w Zalqczniku do Specyfikacjl Warunkow Zamowienia i ZOBOWIAZUJEMY SlE, w przypadku

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszE ofertq, na warunkach w nich

okreSlonych.
Zobowiqzujemy sie do udzielenia rekojmi na okres zgodny z okresem gwarancji jakosci na

wykonane roboty budowlane,
Oswiadczam/y,2e wypelnilismy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozpozqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetnarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne
rozpotzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Uz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec os6b
fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub poSrednio pozyskalismy w celu
ubiegania sie o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym postQpowaniu.

Podwykonawcom zamieE.amy powiezy6 wykonanie nastQpujecej czesci zam6wienia:

b)
(czes' zadania, nazwa podwykonawcy - ie2eli iest to wiadome)

W zalqczeniu: protokol z odbytej wizji lokalnei

lnformacia dla Wvkonawcv:
Formularz ofefty musi byC opatrzony przez osobQ lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem eloktronicznym, podpisem zaufanym lub podpison osobistym i pzekazany
ZamawiajAcemu wraz z dokumentem (ami )potwierdzajqcymi prawo do reprezentacii Wykonawcy
przez osobe podpisujEcE otefte.

16.

17.

18.

25



Numer sprawy 101 2021

ZalEcznik nr 2 do S\M
(skladane wraz z otefta)

llvykonawca:

(pelna nazwafiima)

OSwiadczenie VWkonawcv

skladane na podstawie art, 125 ust. 1 ustawy z dnia 1{ wrze6nia 2019 r. Prawo zam6wief
publicznych (dalej jako Pzp) wstgpnie potwierdzajEce, :e wykonawca nie podlega wykluczeniu

oraz spelnia wa.unki udzialu w postepowaniu

Na potrzeby postQpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.

,,\lvykonanie koncepcji wraz z montatem i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyinej "

prowadzonego przez Zamawilqcego: Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, co nastQpuje:
1. OSWIADCZENIE O WYKLUCZENIU:

Ogwiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postQpowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzo.

oSWADGZENIE o WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e zachodzE w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaC majqcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e

w zwiEzku z ww. okolicznosciE, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjElem nastqpujqce
Srodki naorawcze:

;* iir'i, irir rwi"'r"*"",, ,.ri"i" ii,*it, ,"i"ti *ir"", i,t oon"rr.

2, oSWADGZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW W POSTIPOWANIU:
Oswiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawi4qcego
w Specyfi kacji Warunk6w Zam6wienia.

3. INFORMACJA WANIAZKUZ POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, 2e w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreclonych
pzez Zamawiajqcego w Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia polegam na zasobach
nastepujAcego/ych pod miotu/6w:
a) ....................
b) ........
w nastepujqcym zakresie: ... ...... ...

(nalezy wskazac podmiot i okre$lic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
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a) W przypadku kiedy Wykonawca bqdzie polegal na zasobach innych podmiot,w w celu

Wkazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu wnz z ofefta nale2y zlozyc:
- ZOBOWIAZANIE podmiotu udostepniaiQcego zasoby - zgodnie z zalEcznikiem nr 4 do

swz,
- OSWIADCZENIE podmiotu udostQpniajEcego zasoby, potwierdzaiqce brak podstaw

Wkluczenia oraz spetnianie warunk6w udzialu w postepowaniu - zgdnie z zalQcznikiem nr
5 do SWZ.

b) w pnypadku kiedy Wykonawca nie bedzie polegal na zasobach innych podmiot'w w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu nalezy wpisac NIE DOTYCZY.

4. OSWnDCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aKualne
izgodne z prawdq oraz zostaly pzedstawione z petnq Swiadomo6ciq konsekwencji wprowadzenia
zamawiajqcego w blqd pzy przedstawianiu informacji.

UWAGA:
w przypadku Wkonawc6w wsp,lnie ubiegajqcych sE o zam6wienie oswiadczenie sl<tada kazdy z Wkonawc6w.
Oswiadczenia te pott iedzajq b.s,k podstaw wykluczenia oraz spelnianie warunkdw udzialu w zakresie, w iakim
ka2dy z Wkonawc'w wykazuje spalnianie warunk6w udzialu w postqpowaniu.
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Zal4cznik nr 3 do SV\Z
(skladane wraz z ofedA, jeali dotyczy)

Wykonawcy wsp6lnie

::.:4::f 
:l 

: ::1i'"l:: :*:*::-
(pelna n azwa/tirma)

Oswiadczenie wvkonawc6w wsp6lnie ubieqaiacvch sie o udzielenie zam6vYienia
skladane na podstawie art, 117 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.

Prawo zam6wiefi publicznych

,,Wykonanie koncepcji wraz z montaiem i uruchomieniem systemu nadzoru i zdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej "

prowadzonego pzez Zamawilqcego: Przedsi?biorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, 2e:

.WYkonawca**... ..
(nazwa i adres Wkonawcy)

zrealizuje nastgpujqce dostawy, ustugi lub roboty budowlane*:

.\ rvkonawca*'... ..
(ndzwa i adrcs Wkonawcy)

zrealizqe nastepujEce dostawy, uslugi lub roboty budowlane*:

'nieDotnebne skreSliC
" pov'rl6nyt lyle rczy , ile jest to konieczne
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ZalEcznik nr 4 do S\AZ
(skladane wraz z ofedq, jaili dotyczy)

-ryi:T-:i

zoBowrAzANrE
podmiotu udostepniajqcego zasoby

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbQdnych zasob6w na potzeby realizacji
zam6wienia

Dotyczy postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego na zadanie pn.:

,,Vtlykonanie koncepcji wraz z montaiem i uruchomieniem systemu nadzoru izdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej "

prowadzonego przez Zamawiajqcego: PJz edsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o'
59-100 Polkowice , ul. Dqbrowskiego 2

Nazwa Podmiotu udostQpniajecego

Adres ...... ...... ...

Niniejszym oswiadczam, i2 oddaje do dyspozycji VWkonawcy zam6wienia niezbQdne zasoby na okres
korzystania z nich pzy wykonywaniu Ww zam6wienia.

' ::l'* l'::ullfl'i:::::l :"llo1l
(infotnacle, jakie konlqetnie z afiy zostane trdostepnione)

2. spos6b iokres udostepnienia i wykozystania zasob6w pzez \A/ykonawce przy wykonywaniu
zam6wienia
sposob udostQpnienia - ..............

okres udostepnrenia i wykozystania

'......'...'...........'.'''..''.'......'...'..'....'.'.'....''..'.'.''''...'..............'..'.''.''''.'.''.'....'....'..'''.''.
(infomacb, jdk zasby te bedq Wkotzyswana Wy realiza.cji .zamlwbnia omz d<res tdzialu podmiotu w czasie rcalizaqr

zSnowtsn@l

4.

w jakim zakresie podmiot udost?pniajqcy zasoby, na zdolnosciach kt6rego Vwkonawca polega w
odniesieniu do warunk6w udzialu w postQpowaniu dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji

'"-"::*:i l' :::-'::::i:: ::::: :::::::::1 ::l:': li":i :::"::: :::T:" ::ry""

Oswiadczam, 2e wszystkie informacje podane w niniejszym zobowiEzaniu sq aktualne izgodne z
prawdA oaz zostaly pzedstawione z pelnq Swiadomosciq konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajqcego w blqd pzy pzedstawianiu informacji.
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Zalqcznik nr 5 do S\/\Z
(skladane wraz z ofedq, je(li dotyczy)

.ryi:T-::

(petna nazwa/frrma)

Oswiadczenie podmiotu udosteoniaiaceqo zasobv
potwierdzajqce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spelnianie

warunk6w udzialu w PostePowaniu.

Na potzeby postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn.:

,,Wykonanie koncepcji wraz z monta2em i uruchomieniem systemu nadzoru izdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej "

prowadzonego pzez Zamawiajqcego: Przedsiebiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

oswiadczam, co nastepuje:

1. OSWADCZENTE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, 2e nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

oSwnDczENIE O WYKLUCZENIU:
Oswiadczam, ze zachodzq w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. ... ... .... ustawy Pzp (podad majEcE zastosowanie podstawe wykluczenia spoSr6d
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5lub 6 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, 2e
w zwiqzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 1 10 ust. 2 ustawy Pzp podjElem nastepujqce
Srodki naprawcze:

t,a)iliiiiiiii'iiJi iiitit i"iii^tiiitiliiov'iiiiiriii'*y*i,iJiia,ii"iviit*i irc ooiCzv

2.oSwtADczENrE o spEtNtENtu wARUNKow w PosrEPowANlu:
OSwiadczam, 2e spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawi4Ecego
w Specyfikacji Warunk6w Zamowienia w zakresie, w jakim Vvykonawca powoluje siq na moje
zasoov.

?n
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Zalqcznik nr 6 do S\/Vz
(skladane na wezwanie)

VWkonawca:

(pelna nazwufrma)

OSwiadczenie VWkonawcv

o aktualnosci informacji zawartych w o6wiadczeniu, o kt6rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postQpowania wskazanych przez zamawiajqcego.

1. Niniejszym potwierdzam aktualnosd informacji zawartych w oswiadczeniu wstQpnym zlozonym w
postepowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego p.n.

,,Wykonanie koncepcji wraz z montatem i uruchomieniem systemu nadzoru izdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjnej "

na podstawie art. 125 ust. I ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postQpowania na
podstawie art. 108 ust. 1; w tym tak2e oswiadczenie o braku pzynaleznosci do grupy kapitalowej
ustawy pzp.

2.'Oswiadczarvy, ze wykonawca, kt6rego reprezentuje/my lale:ly do tej samej grupy kapitalowej
w rozumieniu ustiawy z dnia '16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w z ni2ej
wymienionymi hrlkonawcami, ktotzy zlozyli odrebne oferty w pzedmiotowym postQpowaniu:

J",i'iL"i"i" iJi;;it;;#;;ty ii^iiiiiiii ii,,,J'i i,i"i,'r.**"u Nzestal zamawiaiecemu),

a)
b)

,i".

UWAGA:
W ptzypadku Wykonawc'w wsp6lnie ubiegajqcych sie o zam6wienie ogwiadczenie sklada kazdy z
Wkonawc,w. O'wiadczenia te potwierdzajq brak podstaw wyl'Juczenia oraz spelnianie warunk'w udzialu w
zakresie, w jakim kazdy z Wkonawc'w Wkazuje spelnianie warunkiw udzialu w postQpowaniu.

'jeieli taka sytuacja bQdzie dotyczyra WkonawLy

JI
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zalacznik nr 7 do SV\Z

VWkonawca:

(pehe ndwsltuta)

Informacja o aktualnoScl I prawldlowo5cl
podmiotowych 6rodk6w dowodowych, kt6re Zamawiaiqcy poslada.

Informuje, 2e wskazane poni2ej podmiotowe Srodki dowodowe:
1 . . .. ... ... ... ... ... ..
2, ....,....,..........
3. ....,...............

kt6re znajdujq sie w posiadaniu Zama\iriajqcego w:

sa prawidlo,ve i aKualne.
W pzypadku zmiany w zakesie prawidlowoEci i aKualnogci wskazanych podmioto /ych StodkOtiv
ddrrodorych w fakcie prou,adzenia posEpowania zoborviazuje sie do niezw{ocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajqcego.
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Zalacznik nr I do SV\Z
(skl€dar?€ na wezwanb)

VWkonawca:

(pelna nazwffirma)

,,WYKAZ ZAMOw|Eil POTWIERDZAJACYCH SPETNIENIE WARUNKU UDZIATU
W POSTEPOWANIU"

Uwaoa:
Szczegdowe informacje dotyczqce warunkdw udzialu w postQpowaniu oraz skladanych dokumentow
znajdujq siq w 9WZ w rozdz. Vlll i X.

L.p.

Pzedmiot
(Z_wvs sg 6bj9 nie'n-Cgllg

wvmaoanvch do wvkupnia w
nm ach badaneoo doSwiafuenia\

Wa oSd
Data

wykonania

Podmiot, na

zecz kt6rego
uslugite
zostaly

wyl(onane
nale2ycie

Podmiot realizujaqy zadanie
(zadanie realEowan€
samdzblnie Nzez

Wkonawce/inny podniot, na
ktdrcga wiedzy i dogwiadeeniu

poleqa Wkonawcal
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WZOR UMOWY

Zalacznik nr 9 do S\M

UMOWA nr ..,.............
zawarta w dniu

pomiedzy Przedsigbiorstwem Gospodarki Miejskiej Sp6lka z o.o.
59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2;
Kapital Zakladowy'l 37.889.300 PLN;
Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej lX Wydzial Gospodarczy
KRS Numer KRS: 0000074347; NIP 692-000-12-19; Regon:390558659

reprezentowanym pzez :

1. Jacek Kaszuba - Prezes Sp6lki
2. Grazyna G6rak -Prokurent, Dyrektor Finansowy, Gl6wny Ksiggowy
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,

reprezentowanq/ym ptzez: ...........
zwanym w dalszej czQgci WYKONAWCA

s1.

Na podstawie pzeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez negocjacji,
rozstzygniqtego \ rykonawcy powierza si8 do wykonania zadanie pn.:

,,Wykonanie koncepcji wraz z montaiem i uruchomieniem systemu nadzoru izdalnego
sterowania sieci wodno-kanalizacyjneJ. "

Pzedmiotem zamowienia jest Swiadczenie uslugi polegajqcej na wykonaniu koncepcji wraz z
montazem i uruchomieniem syslemu nadzoru i zdalnego sterowania sieci wodno-kanaliz acyjnej.
Szczegolowy opis pzedmiotu zamowienia zostal okreslony w zalqczniku nr 1 stanowiqcym
integralna czesd niniejszej umowy.

s2

1 . Ustala sie nastQpujEce terminy realizacji pzedmiotu umowy:
a) rozpoczQcie realizacji umowy: z dniem zawarcia;
b) termin zakoficzenia !@

s3

1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktow bedzie: ..........te|. ..,.......,e-mail:

2. Pzedstawicielem Zamawiajqcego do nadzorowania prac bQdzie: ........ tel. -.. ......., e-mail:

3. Pzedstawicielem \Afkonawcy pelniqcym funkcjg kierownika rob6t

1.

2.

bgdzie:
e-mail:

4. Dopuszcza sie zmiane pzedstawicieli stron z pzyczyn niezaleznych od stron. Strony zgodnie
ustalajq, 2e zmiana pzedstawiciela odbywaC sig bgdzie popzez pisemne poinformowanie strony o
zaistnieniu tego faktu.
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s4

1. Zamawi qcy zobowiEzany jest do:
1) wsp6ldzialania z Wykonawcq w celu prawidlowej iterminowej realizaqi pzedmiotu umowy;
2\ peekazanie niezbednych informacji koniecznych do realizacji zam6wienia;
3) odbioru pzedmiotu umowy i zaplaty wynagrodzenia.

VWkonawca zobowiqzany jest do:

wykonania projekt6w koncepcyjnych, dostawy material6w i uzqdzen, monla2u wraz z
uruchomieniem calego systemu objqtego zam6wieniem, a takze zalatwienia spraw formalno-
prawnych koniecznych do realazacji zam6wienia
zachowania wymog6w tJstawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 795

ze zmianami) w zakresie transportu odpad6w oraz do przekazywania odpadow podmiotowi, kt6ry
posiada zezwolenie na prowadzenia dzialalnosci w zakresie zbietania, odzysku i

unieszkodliwiania odpad6w. VWkonawca nie posiadajqcy zezwolenia do prowadzenia dzialalnosci
w zakresie transportu odpad6w zgodnie z ustawq z dnia jw. o odpadach, powiezy realizacjQ

zadan w wyzej wymienionym zakresie podmiotowi posiadajecemu powyzsze zezwolenie.
wykonania przedmiotu umowy z nalezytq starannoSciq i pilnoScie oraz usuniecia niezwlocznie
wszelkich wady i usterek.
realizacji zam6wienia zgodnie z SWZ, umowq, pzepisami BHP itp.;
zachowania najwyzszej starannosci pzy wykonywaniu przedmiotu umowy i ponieSC

odpowiedzialnosc za skutki niewykonania i nienale2ytego wykonywania uslug zwiqzanych z jego
rcalizacjq, w tym za dzialania i zaniechania wlasnych pracownik6w, podwykonawcow i innych
os6b, kt6rymi posluguje sie pzy wykonywaniu umowy, a takze gwarantuje wlasciwe zachowanie
pracownik6w i podwykonawcow
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w szczeg6lnosci technicznych i organizacyjnych
Zamawiaiqcego.
Wykonawca zobowiqzuje siq do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
uzyskanych w zwiqzku z wykonywaniem postanowien niniejszej umowy.

1. Za nalezyte wykonanie pzedmiotu
Wykonawcy - wynagrodzenie w

s5

umowy Wykonawca otrzyma - zgodnie z Ofertq
lqcznej wysokosci .... zl brutto (slownie zlotych:

r. \ /y;il;;;;;;i;: ; kt6ffi ffi; ; ;;i. i, l;;i' wynasrodzeniem ryczanowym i uwzsrednia
wszelkie okolicznoSci lokalizacji, cechy szczeg6lne realizaqi zadania i terminy oraz
rekompensuje Wlkonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiqzania - bez mozliwosci
r/vysuwania roszczen w stosunku do ZamawiajEcego.

1.

s6

Rozliczenie odbedzie siQ na podstawie faktur pzejsciowych za wykonany zakres prac oraz po
podpisaniu protokolu odbioru czesciowego potwierdzajqcego wartosd wykonanych prac oraz
fakturE koncowE.
\ Vnagrodzenie \ rykonawcy rozliczone lqcznie fakturami pzejsciowymi nie moze pzekroczyc 90
% ceny ryczaltowej brutto, okreslonej w S 5 ust. 1) .

Podstawq do wystawienia pzez \ /ykonawcQ faktury pzejsciowej stanowic bQdzie protokol
potwierdzajqcy wartos6 wykonanych prac wraz dokumentami rozliczeniowymi podpisany peez
osobq nadzorujqcq ze strony zamawiajqcego oraz Kierownika rob6t.
Podstawq do wystawienia faKury koicowej, bedzie protok6l odbioru koncowego prac podpisany
ptzy udziale Przedstawiciela ZamawiaiEcego i \ rykonawcy, a w przypadku stwierdzenia wad i

usterek stwierdzonych pzy odbioze, protokol potwierdzajEcy ich usuniecie.

2.

1)

3)

4)
5)

6)

7)

2.

3.
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5. Platnoso na zecz \ rykonawcy dokonana bQdzie pzelewem w terminie 30 dni od daty wp|ywu
faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przy czym faktura nie moze by6 wystawiona
wczesniej ni2 po podpisaniu odpowiednio protokolu potwierdzajecego wykonanie prac, protokolu
odbioru koncowego bez wad.

6. Termin platnosci ustala siQ na dzierl obciezenia rachunku ZamawiajEcego
'1. Zarnawiajqcy nie bedzie udzielal zaliczek Vwkonawcy w zwiqzku z rcalizaqq pzedmiotu umowy.
8. Vwkonawca nie moze uzalezniac wykonania pzedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.
9. Zamawiajqcy moze, na pisemny wniosek Mrlkonawcy zlozony w tym samym dniu, w kt6rym

zostala zlozona faktura, dokonad wczesniejszej zaplaty wynagrodzenia pod warunkiem jednak
pomniejszenia go o kwotQ stanowiqcq iloczyn aktualnych odsetek ustawowych (art.359 52
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, D2. U.2020.1740 t.j. ze zmianami) i liczby dni, o
ktore zostala pzyspieszona platn056.

6. Zamawiajqcy ma prawo do potrEcenia nale2nych mu kar umownych z faktury pzedlozonej do
rozliczenia, przy czym ZamavtiajEcy informuje, 2e potrEcen dokonywad bedzie z kwoty netto.

7. Zamawiajqcy upowa2nia Vwkonawc? do wystawiania faktur VAT bez wlasnego podpisu.
8. Strony zgodnie oswiadczajE, 2e okresy rozliczeniowe oraz terminy platnosci pzewidziane w

umowach z podwykonawcami nie mogq byd dluzsze ni2 okresy rozliczeniowe i terminy platnosci
wynikajqce z niniejszej umowy.

9. Zamawiajqcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek)
przyslugujqcego podwykonawcy, kt6ry zawarl peedlozonq zamawiajEcemu umowe
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowiqzku zaplaty pzez Vwkonawce.
Bezposrednia zaplata dotyczy wylqcznie naleznosci powstalych po pzedtozeniu ZamawiajEcemu
poswiadczonej za zgodnosd z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo. ZamawiajEcy moze
nie dokonad bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli \ rykonawca w terminie
okreslonym przez ZamawiEAcego wykaze niezasadnoSd takiej zaplaty.

10. W pzypadku niedokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajqcy potrqci kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego VWkonawcy.

s7

Z czynnoSci odbioru poszczeg6lnych element6w umowy spisany bQdzie protok6l.
W czynnosciach odbioru rob6t uczestniczyd bedq pzedstawiciele ZamawiajEcego i \ryykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanq stwierdzone prace, kt6re nie zostaly zakonczone lub
niewykonane Zamawi4Ecy moze odm6wic dokonania odbioru prac. W pzypadku o kt6rym mowa
w zdaniu popzedzajqcym, za termin zakonczenia prac pzyjmuje sig datq podpisania protokolu
bez wad i usterek.

s8

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajecego, cedowac swoich praw i obowiqzkow
wynikajqcych z niniejszej umowy na zecz innych podmiot6w, w tym r6wnie2 dokonywad przelewu
wiezytelnosci naleznych z tytulu realizaqi ninie.lszej umowy od Zamawiajqcego.
W razie naruszenia lub niedotzymania postanowien ust. 1 Zamawilqcy mo2e od umowy
odstapic ze skutkiem natychmiastowym, wykluczajac roszczenia odszkodowawcze.

se

VWkonawca zobowiqzuje siq do ubezpieczenia od odpowiedzialno6ci cywilnej zar6wno deliktowej, jak

ikontraktowej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote min 800 000,00 zl na okres realizacji

umowy. W pzypadku kiedy ubezpieczenie bQdzie wygasac w trakcie realizacji umowy, \ rykonawca
w dniu podpisania umowy dolEczy oswiadczenie, mocq ktorego zobowiq2e siQ do pzedtuzenia

ubezpieczenia po jego wygasnieciu.

s10

1. Na podstawie art. 438 ust 1 orcz w zwiqzku z art. 95 ust 1 ustawy Prawo Zam'wieh Publicznych
(Dz. U. 2019.2019), Zamawi$qcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ przez

1.
2.
3.

1.
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Vwkonawce lub podwykonawce osdb wykonujEcych ponizsze czynnosci w trakcie realizacj
pzedmiotowego zamowienia:

a) crynnosci zwiqzane z opracowaniem dokumentacji koncepcyjnej - co !!!li!!!!I9L1
osoba:
b) czynno6ci zrntiqzane z monta2em wdroioniem i uruchomieniem systemu objQtego
zam6wieniem - co naimniei 3 osobv

Vwkonawca pzed podpisaniem umowy Wzedlozyl ZamawiajEcemu oSwiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujqcych czynnoSc
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczeg6lnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajqcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, 2e wskazane czynnosci
wykonajE osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracQ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b,
rodzaju umowy o pracQ (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) iwymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu VWkonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca zobowiqzuje sie do zatrudnienia pracownik6w Swiadczqcych wskazane czynnogci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu peepisow ustawy z dnia 26
czeNvca 1974 t. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040, 1043 i 1495).

W trakcie realizacji zam6wienia Zamawiajqcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoSnie spelniania przez V$konawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracA os6b wykonujEcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawi4Ecy uprawniony jest w szczegolnosci do zedania od Wykonawcy ponizszych
dokument6w:
a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy
o prace,

c) poswiadczonej za zgodnoso z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
zawierajqcych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do weryfikac.li zatrudnienia na

podstawie umowy o pracq, w szczegolnosci imiQ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace izakres obowiqzk6w pracownika.

W ptzypadku koniecznosci zmiany, w okresie tMania umowy, os6b wskazanych w oswiadczeniu,
o kt6rym mowa ust. 2 Vwkonawca zobowiqzany jest do przekazania zaktualizowanego
oswiadczenia w terminie 5 dni od dokonania pzedmiotowej zmiany onz do przedlozenia, na
kazde wezwanie ZamawiajEcego, zanonimizowanych kopii um6w o pracQ, zgodnie z ust 6.

W trakcie rcalizaqy'i zam6wienia na kazde wezwanie Zamawiajqcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie kr6tszym ni2 3 dni robocze, Vwkonawca przedlozy ZamawiajEcemu do
wglEdu poswiad czone za zgodnogd z oryginalem odpowiednio peez VwkonawcQ lub
Podwykonawce kopie um6w o prace os6b lvykonujqcych w trakcie realizacji zam6wienia
czynnosci okreslone w ust. 2 wraz z dokumentem regulujqcym zakres obowiEzkow, jezeli zostal
sporzqdzony. Kopie um6w powinny zostac zanonimizowane w spos6b zapewniajqcy ochronQ
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z pzepisami Rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016(6)-9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiqzku z przefularzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adres6w, nr PESEL pracownikdw). lmig i nazwisko
pracownika nie podlega anomizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prac? i wymiar etatu powinny byc mo2liwe do zidentyfikowania.

Z tytulu niespelnienia ptzez VwkonawcQ lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawi4Ecy pzewiduje
sankcjQ w postaci obowiqzku zaplaty pzez Vvykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
S 14 ust. 2 pkt 4 umowy. Niezlozenie pzez Vwkonawc9 w wyznaczonym ptzez zamawi4Ecego
terminie 2qdanych przez Zamawiajqcego dowod6w, oswiadczen wymienionych w ust. 2, 4 i 5 w
celu potwierdzenia spelnienia pzez VwkonawcA lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespelnienie przez wykonawcq lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujqcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W pzypadku wiqcej ni2 tzykrotnego niedopelnienia wymogu zatrudniania pracownikow
SwiadczEcych okreslone czynnosci na podstawie umowy o prace w rozumieniu pzepisow

5l
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Kodeksu Pracy Zarnawiajqcy uprawniony bQdzie do odstEpienia od umowy zgodnie z $ 13 ust. I
pkt 2 lit, e umowy, z zastze2eniem naliczenia kary umownej okreslonej w $ 14 ust. 2 pkt 4.

9. W pzypadku uzasadnionych wqtpliwoSci co do pzestzegania prawa pracy pzez Vwkonawce lub
Podwykonawce, ZamawiajEcy moze zwr6ci6 siQ o pzeprowadzenie kontroli pzez ParlstwowE
Inspekcjg Pracy.

s11

l. \{rykonawca nie moze powiezyd wykonania w caloSci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajecego wyrazonej na pismie.

2. W 'azie naruszenia lub niedotzymania postanowierl ust. 1-2 Zamawiajqcy moze od umowy
odstqpid ze skutkiem natychmiastowym, wykluczajqc roszczenia odszkodowawcze.

s12

ZamawiajEcy zastzega sobie prawo biezqcej kontroli realizacji postanowien umownych

w terminach dla niego dogodnych.

sr3

1. Zamawiajqcemu pnysluguje prawo do odstapienia od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci

powodujqcej,2e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
pzewidziec w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagroziC
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa paistwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2l lezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujqcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 4g iart. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy

pzp,
c) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury pzewidzianej

wart.2sSTraktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybila
zobowiqzaniom, kt6re cie2E na niej na mocy Traktat6w, dyrektyvvy 20141241UE,
dyrektywy 20141251UE i dyrektywy 2009/81ME, z uwagi na to,2e zamawiaiEcy udzielil
zam6wienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

d) wystqpila koniecznosc wielokrotnego (nie mniej ni2 tzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub koniecznosc dokonania bezpoSrednich zaptat
na zecz Podwykonawcy pzekroczyla sume 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

e) w pzypadku tzykrotnego niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiEzku
zatrudnienia pracownik6w na podstawie umowy o prace, o kt6rej mowa 510 ust. 1,

0 w pzypadku naruszenia zapis6w o kt6rych mowa w $ 8 ust. 1,
g) jezeli zajdzie pzeslanka okreSlona w S 14 ust. 3,
h) zostanie ogloszona upadtosd lub rozwiqzanie firmy Vwkonawcy,
i) zostanie wydany nakaz zajecia majqtku Wlkonawcy,
j) \rwkonawca nie rozpoczql rob6t w ciqgu 14 dni bez uzasadnionych ptzyczyn o@z nie

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajqcego zlozonego na pismie,
k) \ rykonawca pzerwal realizacje rob6t iprzerwa ta trwa dlu2ej ni2 dwa tygodnie,
l) w pzypadku ograniczen wprowadzonych w zwiezku z sytuacjq epidemiologicznE.

2. Vwkonawcy pzystuguje prawo odstEpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli zamawiajqcy:
a) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokolu

odbioru,
b) zawiadomi Vwkonawce, i2 wobec zaistnienia upzednio niepzewidzianych okolicznosci nie

bQdzie m6gl spelnic swoich zobowiEzan umownych wobec Wlkonawcy,
c) Zamawiajqcy nie reguluje nale2nosci \r1/ykonawcy pzez okres dluzszy niz 2 miesiEce, liczqc

od daty wymagalnosci faktury.



1.

2.
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Odstqpienie od umowy powinno nastEpie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
30 dni liczqc od dnia dowiedzenia sie o zaistnieniu ptzyczyny uzasadniajqcej odstqpienie od
umowy i powinno zawierao uzasadnienie.
W przypadku odstqpienia od umowy pnez Zamawiqqcego z przyczyn okreslonych w ust. 1

\ rykonawcy nie pzysluguje kara umowna okreslona w S 14 ust. 6.

s14

Strony zastzegajq sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie pzedmiotu umowy.
VWkonawca zaplaci Zamawiajqcemu kary umowne:
1) w wysokosci 10 o/o cenl brutto okreslonej w S 5 ust. 1 z tytulu odstqpienia od umowy z

pzyczyn wystepujqcych po stronie Vvykonawcy;
2l za dopuszczenie sig pzez \$konawcQ zwloki w terminowym wykonaniu pzedmiotu umowy,

o kt6rym mowa w S 2 ust. 1 pkt b) umowy w wysokosci 0,5 % wartosci umownej brutto
okreslonej w S 5 ust. '1 umowy , za kazdy dzien zwloki,

3) za niewykonanie lub nienale2yte wykonanie ktoregokolwiek z obowiazkow innych ni2
wskazane powyzei okreslonych niniejszE umowq wraz opisem pzedmiotu zamowienia ,

Vwkonawca zaplaci karQ umownq w wysokosci w wysokosci 0,5 % warto6ci umownej brutto
okreslonej w S 5 ust. 1 umowy za kazde takie zdazenie,

4) w pzypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiqzku zatrudnienia
pracownik6w na podstawie umowy o prace, o kt6rej mowa w S 10 ust. 1 Vvykonawca zaptact
na rzecz ZamawiajAcego kare umownE w wysokosci 100,00 zl. Kara ta przysluguje
Zamawiajqcemu oddzielnie za kazdego pracownika, liczEc za kazdy dzien niedopelnienia
wAw obowiqzku pzez Vwkonawce.

Je2eli zwloka w wykonaniu pzedmiotu dostawy przekroczy 1 miesiEc, Zamawiajqcy ma prawo
odstqpiC od umowy chyba, 2e pow6d zwloki lezal po stronie Zamawiajecego, W pzypadku zwloki
wynikajqcej z winy Vwkonawcy Zamawi4Ecy nie bqdzie zobowiqzany do zwrotu Vwkonawcy
koszt6w, jakie poniosl on w zwiqzku z umowq. \rlkonawca zaplaci ponadto Zamawiajqcemu karQ

umownq w wysoko6ci 10 o/o ceny brutto pzedmiotu umowy, okreslonej w S 5 ust. 1.

Odstqpienie od umowy pzyslugiwac bedzie ZamawiajEcemu w terminie 14 dni od daty, w kt6rej
zwloka w wykonaniu pzedmiotu umowy przekroczy 1 miesiec. OdstEpienie od umowy wymaga,
pod rygorem niewa2nosci, zachowania formy pisemnei, pop'zez zlo2enie oswiadczenia drugiei
stronie.
W pzypadku, gdy wysokoSC poniesionej szkody przewyzsza wysokosd kar zastzezonych w
umowie, ZamawiajEcy mo2e zEdad odszkodowania na zasadach og6lnych, w wysokosci
odpowiadajqcej poniesionej szkodzie w pelnei wysokosci.
Zamawialqcy zaplaci V{konawcy karg umownq za odstqpienie od umowy z przyczyn
niezaleznych od Vwkonawcy w wysokosci 10 % ceny brufto okreslonej w $ 5 ust. 1, z
zastze2eniem S 13 ust. 4.
Zamdtri4Ecy zaplaci Vwkonawcy odsetki ustawowe za uchybienie terminu platnosci w stosunku
do terminu wskazanego w S 6 ust. 5,
Zamawiajecy zaslrzega sobie prawo do potrEcenia nale2nych mu kar umownych z faktury
przedlo2onej pzez Wykonawc9 do zaptaty lub do odrebnego obciqzenia VWkonawcy. vwsokosc
potrAcei z tytulu kar umownych i innych potrqcen ustawowych liczona jest od wartoscl
wynagrodzenia brutto okreSlonego w umowie.
tqczna maksymalna wysokosc kar umownych, ktorych mogE dochodzic strony nie mo2e
pzekroczye 30% wartosci wynagrodzenia okreSlonego w $ 5 ust. 1.

s15

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastqpic za zgodE obu stron wyrazonE na pismie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:
a) dopuszcza sie zmianQ pzedstawicieli stron, zmiana wymaga wylqcznie pisemnego

powiadomienia drugiej strony umowy,
dopuszcza sie zmiane zapis6w umownych stanowiqcych oczywistq omylke,

dopuszcza sie zmiane terminu realizacji zamowienia w pzypadku:

9.

7.

8.

't.

2.

b)
1)

J:'
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a) wystqpienia okres6w niekorzystnych warunk6w lub dzialania sily wyzszej uniemo2liwiajEcych
wykonanie zam6wienia.
Termin realizacji zam6wienia zostanie wydluzony o ilo66 dni (roboczych i nieroboczych)

wystgpowania ww. niekorzystnych warunk6w lub dzialania sity wyzszej (na przyklad pandemie,

kleski 2ywiolowe, katastrofy i kataklizmy), majqcej bezposredni wplyw na terminowosc

realizacji uslugi;
b) przestoj6w iop62nien spowodowanych wystqpieniem COVID-19, zwiqzanych w szczeg6lnosci

z'.

- nieobecnoSciq pracownik6w lub os6b Swiadczqcych pracQ za wynagrodzeniem na inne1
podstawie niz stosunek pracy, kt6re uczestniczq lub moglyby uczestniczy6 w realizacji
pzedmiotu umowy,

- decyzjE wydanq pzez Gl6wnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajEcego z jego
upowaznienia Pansfuowego Wojew6dzkiego/Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- w zwiqzku z pzeciwdzialaniem COVID-19 nakladajEcym na \Afkonawcq obowiqzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

- poleceniem lvydanych peez wojewodQ lub decyzji wydanych ptzez Prczesa Rady Ministrow
zwiAzanych z pe eciwdzialaniem COVID-19.

c) udzielenia \ ,rykonawcy zam6wien na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w trybie
zam6wienia z wolnej rQki,
zmiany zakresu eeczowego dokonanego pzez Zamawiajqcego, w trakcie realizacji umowy,
wprowadzenia zmian do umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zam6wien publicznych.
zamawialqcy zasteega sobie prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego zamowienia
bgdqcego pzedmiotem umowy. WartoSC ograniczenia zakresu zeczowego, o kt6rym mowa w
zdaniu popzedzajEcym, nie moze ptzektoczyd 20 o/o wysokosci wynagrodzenia umownego
\ rykonawcy. WartoSC niewykonanego (ograniczonego) zakresu zostanie ustalona na
podstawie:

a) pzygotowanej pzez Vwkonawce kalkulacji dla niewykonanego (ograniczonego)
zaKresu prac,

b) sprawdzenie i zaakceptowanie ww kalkulacji przez ZamawiaiEcego,
c) spisanie pomiedzy stronami stosownego aneksu finansowego do umowy.

s16
1. \ rykonawca wni6sl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci:

zl (slownie: w formie
wartosci umownejco stanowi 5% calkowitei

(brutto).
2. Zabezpieczenie powyzsze slu2y pokryciu roszczei z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji.
3. Zwrot zabezpieczenia nastapi w dw6ch nw. terminach:

a\ 70o/o zabezpieczenia zwr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej niz w ciqgu 30 dni od
ostatecznego odbioru rob6t bez wad,

b) 30% zabezoieczenia z
c) wr6cone lub zwolnione zostanie nie p62niej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady

lub gwarancji.
4. W pzypadku zmiany, pzesunigcia terminu zakoficzenia pzedmiotu umowy Vwkonawca

zobowiqzany jest pzed terminem wygasniecia wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do zlozenia aneksu do powyzszego zabezpieczenia lub nowego
zabezpieczenia na okres wynikajqcy z pzesunigcia terminu zakonczenia zadania.

5. W ptzypadku niedopelnienia obowiEzku wynikajEcego z ust. 4, jak r6wnie2 obowiEzku
wynikajqcego z Prawa zamdwiei publicznych, ZamawiajEcy ma prawo do potrqcenia naleznych
kwot z faktur pzedkladanych do rozliczenia.

s17

1. Odpowiedzialnosd \^rykonawcy z tytulu rqkojmi za wady pzedmiotu umowy wynikajqca z Kodeksu

Cywilnego zostaje rczszerzona popzez udzielenie gwarancji,

2.Okres rQkojmi r6wny jest okresowi gwarancji.

d)
e)
2\
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3.Okres gwarancii na calos6 pzedmiotu umowy wynosi ........... lat, liczEc od daty odbioru

koncowego, bez wad i usterek.

s18

1. W pzypadku lvystapienia w okresie udzielonej gwarancji usterki (tzn. w ptzypadku awarii)
\ /ykonawca niezwlocznie pzystqpi do jej usuniecia. Strony jako dzialanie niezwloczne rozumiejq
pzyjazd seMisu w czasie 2 godzin i usuniQcie awarii w ciqgu 24 godzin od chwili zgloszenia, z
zastne2eniem , i2 w pzypadku koniecznosci zakupu specjalistycznych czesci usuniecie awarii
nastqpi do 72 godzin

2. W pzypadku nie wywiqzania sie Vwkonawcy z termin6w okre6lonych umowq udziela on
Zamawiajqcemu zezwolenia na usuniecie usterki, dostawe, wymiane, naprawe na koszt
\ A/konawcy bez utraty gwarancji na wykonany pzedmiot umowy, pod warunkiem upzedniego
powiadomienia \Afkonawcy o zamiatze wykonania takiej naprawy onz nazry wykonawcy
zastepczego.

3. Koszt usuniqcia usterki (awarii), naprawy lub wymiany oraz doprowadzenia urzEdzenia do stanu
popzedniego zlecone przez Zamawiajqcego podlega potraceniu z zabezpieczenia nalezytego
usuniecia wad i usterek zlozonego na okres rekojmi.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bQdE mialy zastosowanie

odpowiednie Wzepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawo zam'wiefi publicznych.

s1s

Strony nie dopuszczajE formy dokumentowej o kt6rej mowa w art. 772 k. c. dla jakichkolwiek

oswiadczen woli skladanych sobie wzajemnie, czyniEc forme pisemnq pod rygorem niewaznosci

formE wylqcznE.

s20

1. Dane osobowe pozyskane pzez Strony od siebie wzajemnie w zwiqzku z umowq, pzetwazane
bQdq wylEcznie na potrzeby realizacji umowy oraz chronione bedq pzed dostQpem osob
nieupowaznionych - zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami o ochronie danych osobowych -
Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznycn
w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep|ywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/VVE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych/RoDo)
(Dz. U. UE, t.22016 r. Nr 119) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy:
1) Strony zgodnie oSwiadcza)a, 2e ptzef,Natzanie danych dokonywane bedzie pzez kazda ze

Stron .iako administratora danych osobowych w zakresie:
a) udostQpnionych im pzed drugq Strone danych osob reprezentujecych kazdq ze Stron w

celu zawarcia umowy: na podstawie pzeslanki niezbednosci do wykonania umowy, ktorej
stronE jest osoba lub podjqcia dzialafi pl.zed zawarciem umowy;

b) udostgpnionych im pzez drugq Strone danych os6b wykonujEcych zadania z ramienia
Stron:
w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidlowosci realizacji pzedmiotu umowy, a jednoczesnie ptzelirarzanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolnoSci os6b, ktorych dane dotyczA.

2) Osoba, kt6rej dane osobowe pzetwazane sq w zwiqzku z realizaqq niniejszej umowy, ma
prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia pzetwazania oraz prawo wniesienia spzeciwu wobec pzetwazania danych
osobowych w zwiqzku
z realizowaniem interesu administratora z pnyczyn zwiazanych z jej szczeg'lnq sytuacjq, a
takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w pzypadku
goy uzna,
2e administrator naruszyl przepisy o ochronie danych osobowych.
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3) Strony oswiadczajq, 2e dane pzetwazane bqdq w okresie koniecznym do realizacji i

rozficzenia umowy, oraz w razie takiego obowiqzku ciqzqcego na administratoze - poptzez
okres przechowywania dokumentacji dla cel6w archiwalnych.

4) Podanie danych jest dobrowolne, z tym 2e stanowi warunek umo2liwiajqcy dopuszczenie
danej osoby do realizacji niniejszei umowy.

5) Wskutek przet'r'tatzania u zadnej ze Stron nie bedq podejmowane decyzje w spos6b
zautomatyzowany (bez udzialu czlowieka).

6) Wobec kazdej z os6b, kt6rych dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy,
zostanie zrealizowany obowiEzek informacyjny, o ktorym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Wobec ka2dej z osob, kt6rych dane osobowe pozyskano na potzeby realizacji umowy, zostanie
zrealizowany obowiEzek informacyjny, o kt6rym mowa w aft. 13i 14 Rozpozqdzenia.
Vwkonawca zapewnia igwarantuje, i2 bezpoSrednio po pzekazaniu zamawiajqcemu danych
osobowych os6b wykonujqcych zadania w ramach umowy z ramienia Vwkonawcy, wykona w
imieniu Zamawiajqcego wobec tych os6b obowiqzek informacyjny wynikajqcy z pzepisu arl. 14
Rozponadzenia.

s21

Ewentualne spory rozstzygane bQdE pzez sqd powszechny wlasciwy ze wzglgdu na siedzibe

Zamawiajqcego.

s22

Umowa zostala spotzqdzona w 3 jednobzmiEcych egzemplaeach, z eego 2 egzernplarze
otzymuje Zamawiajqcy, 1 egzemplaz \ rykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Obowiazek informacyjny z zakresu ochrony danych osobowych
wykonywany wobec osoby uprawnionej do realizacji zadafi okreslonych umowq nr:

z ramienia strony umowy:
PrzedsiebioFtwo Gospodarki Miejskiei Sp. z o.o.59-100 Polkowice, ul. Dqbrowskiego 2

Zgodnie z art. 14 Rozpozedzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony os6b lizycznych w zwiqzku z pzetwazaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego pzeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (og6lne

rozpotzEdzenie o ochronie danych/RoDo) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 1'19).

1) Administratorem Pani / Pana Danych jest Przedsiebiorstwo Gospodarki Miejskiej sp. z o.o. z
siedziba w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2, 59-100 Polkowice;

2) Vwznaczylismy Inspektora Ochrony Danych z kt6rym mozna skontaktowac siQ pzez adres e-
mail iod@pgm-polkowice.com.pl oraz w formie tradycyjnej na adres Pzedsiebiorstwa
Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Dqbrowskiego 2;

3) Dane osobowe osoby uprawnionej do realizacji zadan okreslonych umowq gromadzone
ipzetwarzane sq w celu identyfikacji os6b uprawnionych do realizacji zadan okreslonych
umowq, w tym zapewnienia prawidlowego wsp6tdzialania w zwiqzku z wykonaniem umowy.
Podstawq prawna przetwazania dokonywanego przez Administratora jest prawnie
uzasadniony interes realizowany ptzez Administratora, polegajqcy na zapewnieniu
prawidlowosci realizacji peedmiotu umowy;

4) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji cel6w, dla kt6rych dane sE

zbierane. Brak podania danych uniemozliwi Pani / Panu udzial w realizacji umowy.
5) Dane osobowe zostanq udostepnione podmiotowi bQdqcemu stronE umowy oraz osobie /

osobom reprezentujecym strone umowy, osobom zaanga2owanym w realizacje umowy a
takze mogE zostad udostgpnione wlasciwym organom panstwowym jesli taki obowiqzek
bedzie wynikad z pzepisow prawa nadto podmiotq Swiadczqcym administratorowi uslugi,
kt6re dla realizacji cel6w sE niezbedne, w tym w szczeg6lnosci podmiotom Swiadczqcym
uslugi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjnego,

6) Dane osobowe bedq pzechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego zakonczeniu
pzez odpowiedni okres wynikajqcy z pzepis6w prawa, dotyczacych obowiazku archiwizacji
dokument6w;

Ma Pani/Pan prawo dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetitazania, prawo do wniesienia spzeciwu wobec dalszego ptzefu{atzania
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Zalqcznik nr 10 do SWZ i wzoru umowy : Opis przedmiotu zam6wienia

l. Zakres rob6t

System nadzoru i zdalnego sterowania bgd4cy przedmiotem zadania bgdzie swoim zakesem

ujmowal:

- katy, pompownie, lokalne punkty tloczne - LPT zgodnie z zal4cznikiem nr l;

- dyspozytomig systemu;

z mozliwoSci4 rozszerzenia w przyszloSci o kolejne pompownie, punkty tloczne i inne

elementy systemu kanalizacyjnego i wodoci4gowego PGM Sp. z o.o. Charakterystyka

monitorowanych obiekt6w znajduje sig w zal4czniku nr l

Wszystkie wyZej wymienione obiekty przedstawione s4 w ci4glej eksploatacji.

Wszystkie obiekty terenowe tj. pompownie i punkty tloczne bgd4 wyposazone

w sterownik PLC wsp6lpracuj4cy i modemem - router GSM (LTE) pozwalajqcy na

zestawienie szyfrowanego pol4czenia z sieci4, w kt6rej znajdowai sig bgdzie dedykowany

serwer pracuj4cy na potrzeby systemu monitoringu. Modem-router musi posiadad

funkcjonalnodd firewalla, routera oraz pozwalat na zestawienie pol4czenia szyfrowanego

VPN, openVPN, IPSec z firewallem Cyberoam CR100iNG. Modem - router musi posiadai

funkcjg okresowego sprawdzania polqczenia szyfrowanego z funkcj4 jego okresowego

odnawiania (raz na dobg). Musi posiada6 r6wnie2 funkcjg co najmniej 2 portowego switcha

ethemetowego 10,100 Mbit/s, serwer DNS, NTP, WiFi 2,4 MHz. Transmisja danych bgdzie

odbywad sig z uZyciem sieci GSM 4G i LTE oraz moZliwoSi podl4czenia innych urz4dzef

wykorzystuj4cych protokoly MODBUS RTU, MODBUS TCP, MQTT.

System musi umo2liwiai podlqczenie urz4dzeh transmituj4cych dane z uLrycrem

protokol6w MODBUS RTU, MODBUS TCP i MQTT poprzez zl4cza RS485 i Ethemet

RJ45.

Wszystkie elementy systemu powinny by6 zbudowane z vz4dzen i podzespol6w

og6lnodostgpnych z mo2liwo6ciE zastgpowania ich nowszymi w przypadku zaprzestanra

produkcji element6w zastosowanych. Nie dopuszcza sig by wykonawca zastosowal
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trz4dzenia swojej produkcji nie bgd4cych og6lnodostgpnymi uzaleiniaj4c tym samym

od siebie przyszle uslugi serwisowe. Oprogramowanie SCADA uLryte prz! realizacji

systemu powinno byi og6lnie dostgpne na rynku, by w przyszlodci u2ytkownik m6gl sam

dokonywai zmian i rozbudowywai system. Wszystkie licencje na oprogramowanie

umoiliwiaj4ce na sprawne funkcjonowanie systemu, zostan4 przekazane na wlasno5d

zamawiaj4cemu. Wykonawca przekaie nieodplatnie r6wnie2 kody Zr6dlowe. wr^z z

opisami, stworzone na potrzeby monitoringu najp6Zniej na koniec okresu gwarancji.

System powinien by6 zbudowany jako kompletny dziaLajqcy w pelnej funkcjonalnoSci bez

wymagania dostarczenia dodatkowych material6w ze strony zamawiajqcego, przy czym

zamawiaj4cy zapewnia pol4czenie internetowe dla dysporytomi systemu oraz karty SIM

(GSM) dla element6w terenowych systemu. Wykonawca zainstaluje i uruchomi wsrystkie

elementy systemu oru zainstaluje i uruchomi oprogramowanie.

Zadanie ujmuje w swym zakresie:

wykonanie i przedstawienie prznd rozpoczgciem rob6t opracowanie koncepcji

systemu, kompletnej dokumentacji zawieraj4cej czE66 elektryczn4 oraz czg$t,

dotycz4c4 oprogramowania.

przedstawienie Zamawiajqcemu warunk6w jakie musi on spelni6, aby system

poprawnie funkcjonowal. Warunki te musz4 byi uzgodnione z Zamawiaj4cym.

zainstalowanie w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiaj4cego stanowiska

dyspozytorskiego i serwera wraz z oprogramowaniem.

zabudowanie w szafach rozdzielczych w budynkach kat, pompowni Sciek6w oraz

lokalnych punktach tlocznych osprzgtu elektrycznego ze sterownikiem PLC do

zdalnego sterowania i nadzoru. Mo2e wyst4pii sytuacja, kiedy w jednej szafie

rozdzielczej, bgd4 zamontowane urz4dzenia monitoruj4ce pracg wigcej niZ jednego

obiektu. W szczeg6lnoSci dotyczy to kat i lokalnych punkt6w tlocznych. W tym

przypadku powinien, byt, t\ty tylko jeden modem - router GSM i jeden sterownik

PLC.

zestawienie transmisji danych pomigdzy sterownikami zabudowanym prry

budynkach krat, pompowni dciek6w oraz lokalnych punktach tlocznych,

a stanowiskiem dyspozytorskim.
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wykonanie pol4czeri pomigdzy istniej4cyrni obwodami sterowniczo-kontrolnymi

budynkach krat, pompowni Sciek6w oraz lokalnych punktach tlocznych, a nowo

zabudowanymi ur z4dzenimni.

uruchomienie i przetestowanie systemu.

wykonanie pomiar6w i badair wymaganych obowi4zujqcymi przepisami.

wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obslugi systemu, w tym

wystawienie deklaracji zgodno5ci CE na zamontowane urz4dzenia.

2. Dysporytornia systemu,

Dyspozytornia bgdzie zabudowana w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiaj4cego

posiadaj4cym l4cze internetowe ze stalym adresem IP widocznym z ze\vnEtrz i powinna by6

tak wykonana by bylo mo2liwe latwe przeniesienie jej w inne miejsce r6wnie2 wyposazone

w polEczenie intemetowe ze stalym, widocznym z zewnqtrz adresem IP.

W skiad dyspozytorni wchodzii bgdzie przynajmniej:

stanowisko komputerowe wyposazone w minimum 40" monitor, klawiaturg i mysz,

jednostkg centraln4 z procesorem Intel i7 i pamigci4 operacyjn4 co najmniej 8GB,

dysk SSD o pojemnoSci nie mniejszej niz 500GB oraz systemem Windows 10.

serwer danych posiadaj4cy minimum cztery dyski do bezpiecznej archiwizacji danych

RAID 5, dyski o minimalnej pojemnoSci I TB SSD, pamig6 operacyjna l6GB z

mo2liwoSciq powigkszenia, procesor Intel Xenon, monitor 20", klawiaturg, mysz.

firewall - router, z obslug4 protokolu openVPN, VPN, IPSec, GRE i mo2liwoSci4

podw6jnego redundantnego l4cza WAN podrednicz4cego w komunikacji ze

sterownikami zapewniajqcy certyfi kowany stopieri bezpieczeristwa systemu.

urz4dzenie UPS, pozwalaj4ce na podtrzymanie pracy serwera i stanowiska

dyspozytorskiego (z zachowaniem funkcji komunikacyjnych) przsz okres minimum I

godzing w przypadku zaniku zasilania.

serwer i UPS oraz inne niezbgdne nrz4dzenia muszq by6 zabudowane w szafach

systemu RACK.

obudowy, skrzynki i szafy oraz inne elementy systemu wymagane w przyjgtym

i uzgodnionym z Zamawiajqcym przez Wykonawca rozwi4zaniu systemowym.

oprogramowanie SCADA oraz inne oprogramowanie, wymagare w przyjgtym przez

Wykonawcg rozwi4zaniu, kt6re zostalo uzgodnione z Zamawiaj1cym.

46



Numer sprawy 101 2021

3. Elementy terenowe - budynek krat, pompownie Sciek6w i lokalnie punkty

tloczne.

Pompownia iciek6w ,,budynek krat" sklada sig budynku, w kt6rym znajdtj4 sig dwie

pompownie Sciek6w 2 - pompowe, przegrodzone zbiomikiem z krat4 mechaniczn4

schodkow4 z wyodrgbnionym pomieszczeniem z szafq zasilaj4co-sterownicz4. Nie posiadaj4

one hydrostatycznego czujnika poziomu sciek6w.

Pompownie Sciek6w skladajq sig obecnie z zabudowanej wolnostoj4cej szafy

zasilaj4co-sterowniczej oraz 2 pomp pompuj4cych Scieki. Nie posiadaj4 one

hydrostatycznego czujnika poziomu Sciek6w.

Lokalne punkty tloczne s4 r6wnie2 pompowniami zbudowanymi analogicznie jak

pompownie 5ciek6w, ztym 2e zbiorniki s4 wyposazone tylko w jednq pompg i nie posiadaj4

hydrostatycznego czuj nika poziomu cieczy.

W zakresie inwestycji nalezy doposazyd budynek krat, pompownie i LPT w skrzynkg

sterowniczo komunikacyjn4 ze sterownikiem PLC zasilan4 napigciem 230Y AC z szafy

pompowni (zaleca sig nie przekraczai 200W obci4zeni a) potEczon4 z obecnie istniej4cymi

obwodami sterowniczymi w taki spos6b by w trakcie awarii nowo dobudowanych urz4dzeh

ich wyl4czenie spowodowalo samoczynne przejScie pompowni na istniejEcy obecny system

sterowania automatycznego. Wszystkie sygnaly wejd6 i wyj Si dwustanowych nalezy

odseparowai (np. przy pomocy przeka2nik6w elektromagnetycznych).

Z ,,budynku krat" i pompowani nale?y przesylut, co najmniej nastgpujqce informacje:

I . dla kazdej pompy:

o gotowo66 pompy do pracy;

o awaria pompyl

. praca pompy;

o brak co najmniej jednej fazy lub asymetria napigcia zasilai4cego;

o praca w trybie rewersyjnym (odwr6cenie kierunku obrot6w pompy);

o pomiar pr4du pobieranego przez pompy

2. informacje o pracy pompowni:
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. brak kornunikacji lub brak zasilania;

. uszkodzenie zabezpieczenia przepigciowego, o ile takiejest sygnalizowane;

. poziom Sciek6w (sygnal z sondy hydrostatycznej);

o otwarcie szafy sterowniczej;

. osi4gnigcie poziomu maksymalnego i minimalnego (suchobieg) - sygnal z plywaka;

. praca rgczna / automatyczna.

Z lokalnych punkt6w tlocznych n ale\ przesylat co najmniej nastgpuj4ce informacje:

o gotowo66 pompy do pracy;

o awaria pompyi

. praca pompy;

. osiegni9cie poziomu maksymalnego i minimalnego (suchobieg) - sygnal z plywaka;

. brak co najmniej jednej fazy lub asymetria napigcia zasilai4cego;

. praca w trybie rewersyjnyml

. pomiar pr4du pobieranego przez pompg;

. praca rgczna / automatycma;

o otwarcie szaly sterowniczej.

W zakesie zadania nale2y kazdq pompownig wyposa2yi w:

. sterownik PLC prrystosowany do wsp6lpracy z modemem-routerem GSM.

, niezalelny od PLC modem-router GSM wsp6lpracui}cy ze sterownikiem PLC z

anten4 zewngtrznq. Musi on posiadai funkcje podl4czenia innych urz4dzei

wykorzystujqcych protokoly WiFi, Modbus RTU, MODBUS TCP i MQTT.

. kontrolg poziomu z czujnik6w dwustanowych ptywakowych, kontrolg stanu

zalqczsnia ka2dej pompy oraz stan6w awaryjnych tj. awaria zasilania, awaria pompy

itp. (minimum 8 wejSi DI).

. mo2liwoS6 zal4czenia, wylqczenia zdalnego oraz zmiany kierunku pracy pompy oraz

mo2liwoSi zablokowania pracy pompy (minimum 8 wyj 6i DO).

. pomiar minimum 2 sygnal6w analogowych 4..20mA - pomiar tylko w budynkach

krat i pompowni, nie dotyczy lokalnych punkt6w tlocmych - uklad pomiaru poziomu

przy pomocy 1 sondy hydrostatycznej do Sciek6w (np.SG-

25S/Hastelloy/0...6mll=l5m lub innej podobnej) dostosowany do glgbokoSci studni.
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uklad zasilania 230V ACI24VDC wyposazony w uklad podtrrymania zasilania na

poziomie 24YDC przez okes minimum 30 minut w przypadku zaniku zasilania.

uklad ogrzewania z termostatem nowo dobudowanej skrzynki pozwalajqcy na pracA

urz4dze'h, gdy na zewnqtrz temperatura spadnie do -250C.

nale2y uwzglgdnid dodatkow4 przastrze(r, miejsce do zabudowy dodatkowych 3

modul6w IN/OUT sterownika PLC.

inne elementy wymagane przyjgtym przez wykonawcg rozwi4zaniem.

Skrrynka z nowymi elementami powinna byi dobrana do warunk6w zabudowy, odpoma

na dzialanie promieniowania UV, deszczu oraz innych warunk6w panuj4cych w miejscu

zabudowy, w tym powinna zabezpieczae elementy monitoringu przez dzialaniem opar6w

siarkowodoru. Zastosowane podzespoly i roni4zanie techniczne musi zapewniad

bezawaryjn4 prac7 urz4dzeh zar6wno w czasie mroZnej zimy jak i upalnego lata.

4. Wymagania dotyczqce sterownik6w PLC zabudowanych przy budynkach krat'

pompowniach i LPT.

Wszystkie dobrane przez wykonawca sterowniki zar6wno w dyspozytomi jak

i w budynkach krat, pompowniach i punktach tlocznych powinny byi jednego producenta

(ednego typoszeregu) i tak dobrane by byla mo2liwoSi serwisowej zamiany pomigdzy

poszczeg6lnymi elementami systemu. Wszystkie karty wejdi i wyjSi powinny byi tak

dobrane, by byla mo2liwo56 zamiany kart tego samego rodzaju pomigdzy sob4. Nalezy

ograniczyi iloSi typ6w podzespol6w sterownika, tak aby zachodzila koniecznoSi

przechowywania mo2liwie naj mniej szej iloSci czgSci zamiennych.

Zastosowane sterowniki powinny spelnia6 minimum nastgpujqce wymagania:

. posiadai deklarowan4 przez producenta mo2liwodi pracy w zakresie temp. -20uC

+600C oub wyzszym).

zintegrowane interface'y sieciowe: Ethemet 100Mb RJ45;

port szeregowy RS485, Modbus RTU.

obslugiwane protokoly: MODBUS (TCP, UDP, RTU), MQTT, NTP.

moZliwodi zdalnej zmiany oprogramowania sterownika programu z wykorzystaniem

sieci GSM, Ethernet.

wbudowany webserwer.

49



Numer sprawy 101 2021

Srodowisko programistyczne zgodne z fiiQdzynarodow4 norm4 np. IEC 6l131-3.

wbudowany slot karty SD do zapisu konfiguracji i archiwizacji danych - sterownik

zostanie wyposarzony w kartg SD dobran4 przez wykonawca umozliwiaj4c4

archiwizacjg danych przez okes minimum 48 godzin na wypadek utraty komunikacji

z dyspozytomiq.

Uklad sterowania zaprogramowany w sterownikach powinien dzialat zdalnie w systemie

oraz lokalnie w prrypadku braku komunikacji z nim. Program powinien wykrywai zbyt

dlug4 pracg pompy wynikaj4cq min. z przytkania sig kosza ssawnego i wla6ciwie zareagowai

pr6bq przeplukania i wyl4czeniem pompy oraz wl4czenie sygnalizacji awaryjnej lokalnie i na

stanowisku dysporytorskim. Szczeg6lowa reakcja na stany awaryjne zostanie uzgodniona

z zamawial4cym na etapie przygotowywania dokumentacji proj ektowej.

Na pompowni nale2y zabudowai wyl4cznik bezpieczefstwa umozliwiajqcy bezpiecznq prac7

obslugi np. podczas czyszczenia lub konserwacji pompy. Niedopuszczalny jest przypadek

zdalnego uruchomienia pompy lub zmiany jej kierunku pracy podczas prac konserwacyjnych

przy pompie.

5. Wymagania dotycz4ce oprogramowania

Wykonawca zaprogramuje wszystkie elementy systemu, a stanowisko dyspozytorskie

zbuduje w oparciu o oprogramowanie SCADA dostgpne na rynku uwzglgdniajqc posiadan4

przez Zamawiil4cego licencjg InTouch Runtime, 500 Tag without I/O, v7.11, nr seryjny

680714. System SCADA powinien byi dobrany pod przyszl4 rozbudowg o kolejne elementy

terenowe i spelniai przynajmniej ni2ej wymienione wymagania:

. Obsluga protokol6w komunikacyjnych Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, OPC

UA Client,

Dostgp do danych moZliwy jest wg protokol6w DDE, OLE DB i OPC/OPC UA.

Ka2da zmiana stanu na monitorowanym obiekcie ma powodowa6 wyslanie peinego

statusu wejd6/wyjSi monitorowanych na obiekcie oraz dodatkowo stacja monitorujqca

ma zdalnie w okreSlonych odstgpach czasowych wymusii przeslanie Ww statusu z

daneso obiektu.
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. Obsluga trend6w wydwietlanych w czasie rzeczywistym jak i historycznych. Zapis

rejestrowanych wartoSci powinien odbywai sig zgodnie z oke6lon4 czgstotliwo5ciq

do bazy z obslug4 zapytaf typu SQL.

. MoZliwo6i tworzenia automatycznych (zdefiniowanych) raport6w w formacie PDF.

. Mo2liwoSi Sledzenia i archiwizowania wszystkich wykonywanych w aplikacji dzialari

takichjak logowania, generowanie raport6w i zmiany wartoSci zmiennych.

. Mo2liwoSi tworzenia grup i kont uitkownik6w, potwierdzenia okredlonych operacji

i mo2liwoSi Sledzenia operacji wykonanych przez danego uZytkownika.

. Mo2liwo6i wysylania alarm6w na skrrynkg mailow4 czy urz4dzenie zewngtrzne.

Alarmy aktualne historyczne i logi zdarzefi powinny byi zapisywane do bazy danych

z obslugq zapytaf typu SQL.

. Mo2liwodi podglqdu wybranych przez uZytkownika parametr6w procesowych.

. MoZliwo66 zdalnego sterowania urzqd zeniam| t1. zalqczanielwyl4czanie pomp itp.

. Wysylanie wiadomo3ci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie zaistnialego

zdefiniowanego stanu alarmowego.

Tworzqc plansze synoptyczne stanowiska dyspozytorskiego wykonawca przedstawione

powinny by6 prrynajmniej nastgpuj4ce rzecry:

. Rozmieszczenie element6w terenowych na poglqdowej mapie z zaznaczeniem

poprawnej pracy oraz stan6w awaryjnych.

. Rozmieszczenie element6w terenowych na zbiorczej planszy w postaci bloczk6w.

. Wykresy i liczniki pracy poszczeg6lnych pomp oraz czujnikow.

. Alarmy wynikai4ce z proces6w technologicznych tj. zbyt dluga praca pompy itp.

. Funkcja,drzewo obiekt6w", pozwalai4ca na przedstawienie pracy i stanu obiekt6w w

strukturze sieci kanalizacyjnej wraz ze wzajemnymi oddzialywaniami, relacjami.

Drzewo musi miei co najmniej 3 poziomy - cala siei (z miejscowodciami),

miejscowoS6, obiekt.

Wykonawca zaproponuje szatg grahcznq i strukturg zamawiajqcemu w trakcie realizacji

inwestycji, a nastgpnie dostosuje plansze do potrzeb Zamawiaj4cego.

6. Dodatkowe nymagania
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Wykonawca dostarczy wszystkie nieokredlone niniejszymi wymaganiami elementy

dodatkowe wynikaj4ce z przyjgtego przez siebie rozwr4zania.

Sterowniki bgd4 posiadaty mo2liwoSi archiwizacji konfiguracji i danych na kartach

SD na wypadek awarii serwera lub awarii pol4czenia.

Wykonawca wykona projekt budowlany systemu, kompletn4 dokumentacjg

zawieraj4c4 czg(d elektryczn4 or az czq!6 dotycz4c4 oprogramowania.

Wykonawca zapewni gwarancjg przez okres minimum roku oraz serwis

pogwarancyjny.

Wykonawca zapewni interwencjg gwarancyjnq w czasie do 2 godzin od zgloszenia

awarii oraz usunigcie awarii w czasie do 24 godzin jeZeli nie wymaga to wymiany

czg6ci lub do 72 godzin je2eli wymagane jest dostarczenie specjalistycznych czgSci

zamiennych.

System powinien by6 tak zbudowany by w czasie awarii poszczeg6lnych element6w

system zapewnial pracg pompowni i punkt6w tlocznych z dotychczas istniej4cym

ukladem sterowania.

Wykonawca wystawi Deklaracje Zgodno6ci CE na zmontowany sprzgt i lurz4dzenia.
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